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Seuraavassa esityksessä ei ole aikomuksena lähemmin s`.ventyä niihin moniin metodisiin kys}'m}'ksiin, jotka liittyvät »liike-

yrityslaskennan» toimeenpanoon ja sen aineiston tilastolliseen kä?'ttely}'n. Tai`koitus on vain ensi kädessä tehdä selkoa liikeyrit?.slaskennan yleisistä periaatteista ja Ruotsissa hiljattain suoi`itetusta liikeyrityslaskennasta, täm.än ei`äistä, täi`keimmistä yksit}7iskohdista sekä laskennasta saaduista kokemuksista. Samalla kosketellaan jossain määrin m}'ös sitä seikkaa, onko puheena olevan laatuinen tilastollinen selvit}'s maassamme tarpeen ja myönteisessä
tapauksessa, miten tällainen laskenta voitaisiin rieillä panna toimeen.
Nimityksellä liikeyrityslaskenta tarkoitetaan tässä samaa, josta
saksankielessä käytetään yleisemmin termiä »gewerbliche Beti`iebszählung» ja i`uotsinkielessä »föi'etagsräkningi).-2 Heti aluksi on s}.}.tä
huomauttaa, että »liike}'rityksen» ala on otettava paljon väljem-

pänä, kuin mitä tavallisessa kielenkä}.tössä on asianlaita. Liikeyrityksellä
}'mmäi'i`etään nimittäin tämänlaatuisessa tilastossa
yleensä kaikkea
ammattimaista itsenäistä
an1 Esitelmä, joka pidettiin Suomen Tilastoseuran kokouksessa lokakuun 4 p:nä
1935.

8 Kun Betrieb-sanan suomenkielinen vastiiie lienee lähinnä t)liike)), olisi niiii-

muodoin »Betriebszählung`> käännettävä )>liikelaskennaksi)), mutta koska toisaalta

taas tämä nimitys on vakiintunut merkitsemään aivan toista käsitettä, on y>liike-

yrityslaskentaa» pidettävä paremmin tarkoitusta vastaavana.
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siotoimintaa

ei.i

elinkei)iojen

aloilla.1

tännössä menete]lään kuitenkin tavallisimmin siten,

Kä}'-

että ))]iike-

`'i`it`Tksiint), tämän sanan tilastomsessa merkit}'ksessä, ei lueta niaa-

taloutta, valtion ja kuntain ha]Iintoa, oikeustointa, maanpuolustusja opetuslaitosta eikä n.s. vapaita ammatteja. Teoi`eettisesti kuu]uisi tietenkin esim. maatalous aivan `thtä h`'vin kuin muutkin
elinkeinot ))]iike}'rit`.ksiin», miitta koska useiinmissa maissa maataloustilasto ja maatalouslaskennat }'nnä maataloudelliset erikoistutkimukset antavat tästä elinkeinonhaai.asta riittävän monipuoli-

sen kuvan, jää maatalous }-leensä liike}.rit}-slaskennan ulkopuolelle.

Mitä taas valtion ja kuntain hamntoon, sosialisiin ja kultui`ellisiin
laitoksiin ja toimintamuotoihin tulee, niin ovat rajat tässä suhteessa jonkin veri`an ei)äselvät.
Useimmitenhan näillä on siihen
määi`in muita kuin puhtaasti taloude]lisia päämääi`iä ja tarkoituksia, että niitä ei voida suoranaisesti verrata muihin ammattir`.hmiin ja elinkeinoihin.
Siten tällaisten alojen mukaanottaminen
]iikeyrityslaskentaan riippuu i)aljon siitä, katsotaanko käytännöllist,en näkökohtien ])erustee]Ia jonkin tai joidenkin niistä olevan
veri`attavissa muihin elinkeinoihin ja tai`vitsevan ei`ikoista tilastolhsta selvittel}'ä. Kaiken kaikkiaan on liike}'rit}Tksen tai.kka käsittee]Iinen määi`itteleminen varsin vaikea tehtävä, etenkin kun otetaan huomioon, miten erilaisiin elinkeinonhaaroihin tutkimus kohdistuu. Yleensä onkin liikeyrityslaskentoja tojmeenpantaessa luo`'uttu }.htenäisestä käsitemääi`ittelystä.

Tulemme nyt kysymykseen, mitä tarkoitetaan ]iike?'rityslasl"nnalla.

Tällöin voidaan lyhyesti sanoa, että

1 i i k e y i` i t y s 1 a s -

kennan tehtävänä on valaista vhteiskunnan
taloudellista
ja
sosialista
rakennetta
ynnä
hankkimalla ja tilastolli
sesti

käyttelemäl]ä

sellaista

ensiaineistoa,

joka
selvittää
liike}tritysten
laatua,
suutt,a,
ominaisuuksia ja inerkit}.stä

lukuitalouse 1 ä m ä s s ä. Tämän mukaisesti liike?'i`it}Tslaskennan tulee antaa
vastaus kysymyksiin, miten liike}.rit}.kset jakaantuvat eri ryhmiin

1 FRAr`-z

ja seur.

ZizEK, Gr[incJrz.ss der `Sfaf!.sfi.Å.. `Itinche]i und Leii)zig 1923.

Si\'. 346
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toimintansa laadun iierustee]la sekä henkilöllisen tuotant,ovoimansa

ja kä}'ttämiensä tuotantovälineiden mukaan - edelleen, miten
liikeyritykset ryhmittyvät alueellisen ja miten oikeudellisen yritysmuotonsa i)ohjalla, minkälaisiin taloudellisiin tuloksiin liikeyritykset ovat päässeet j. n. e. t
Elinkeinoelämän kokoonpanoa ja toimintaa koskevia kysymyksiä on tietenkin milteipä rajattomasti,

mutta tässäkin - kuten }rleensä tilaston alalla - i)itää paikkansa,
että kys}'m?'sten asettelu ja aineiston kerä?'ksen laajuus on rajoit,et,t,ava vain kaikkein välttämättömimpään. Liian lukuisat erikoisk}rsymykset - niin mielenkiintoisia kuin ne sinänsä saattavat
ollakin - hämäi`tävät helposti kokonaiskuvan, ja kovin pitkälle

yksityiskohtiin ulottuva tiedustelu tekee usein laskennan tulokset
epäluotettaviksi.
Paitsi niitä tehtäviä, joita liike?'rit}'slaskennalla on yhteiskunnan t a 1 o u d e 11 i s e n rakenteen valaisijana, on sillä merkitystä
m}'ös

demograf iselta

ja

sosialitilastolliselta

kannalta. Monesti onkin ratkaisevana syynä liike}.rityslaskennan
toimeenpanoon ollut pyrkimys parantaa ja tä}'dentää käytettävissä olevaa ammattitilastoa. Tällainen kombinoitu ammatti- ja
]iikeyrit}7slaskenta on omansa selvittämään aivan uudelta kannalta
väestön ammatillista kokoonpanoa.
Siten esim. väenlaskennan
?'hteydessä yksityisten henkilöiden ammatit esiint}'vät irrallisina
ja eiiemmän tai vähemmän epätäsmä]lisinä, kun taas liikeyrityslaskennassa ammatit liittyvät kiinteästi kunkin elinkeinoalan ryhmiin. Sosialisessa katsannossa liike`'i.it\'s]askennasta saadaan taas
inielenkiintoista valaistusta siihen, missä määrin on olemassa }.ksinäis`'rit}'ksiä ja ei`ilaisia }'hteenliitt?'miä, kuinka suuri ja minkä
laatuinen on t}rövoimankäyttö eri ammattiryhmissä, lisäksi minkä

t`t}'ppisiä ja minkä suuruisia liikeyritykset ovat ja minkälainen
`'Ieensäkin on eri elinkeinoelämän alojen sosialinen rakenne. 2
11.

I.iike}'rit}Tslaskentojen merkitys on jo varhain useimmissa kulttuui.imaissa oivallettu. Ijienee kuitenkin tai`peetonta ryhtyä yksi1

J. C.oNR.LD, Gi.uiT,driss

zum

Studium der

StaListik 1[1. Jena 1925.
Siv. 5 ja seur.
2 J93Z drs /ör€£crgsräÅ./t[.ng.
S[ockholm

politischen Oekonomie.

1935. Siv. 7 ja scur.

T.N
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tyiskohtaisesti tutkimaaii, missä kaikkialla tämäntapaisia laskentoja
on pantu toimeen. Mainittakoon kuitenkin, että S a k s a s s a on
liikeyi'ityslaskentoja suoritettu tähän mennessä useampia. Jo `r.
1875 saatiin tällainen laskenta aikaan väenlaskennan }-hte}'dessä,
mutta vai`sinaiset suui`et liike}-rityslaskennat toimitettiin vuosina
1895,1907,19.25 -ja 1933 kaikkein viimeisin, ,minkä tuloksia ei
kuitenkaan ole `-ielä kokonaisuudessaan saatettu julkisuuteen. Sitä
paitsi suoi.itettiin myös sotavuonna 1917 samantapainen laskenta
sui)peammassa
initassa,
mutta
poikkeuksellisten
olosuhteiden

ja eräiden metodisten virheellisyyksien vuoksi tämä epäonnistui kokonaan, joten sitä ei voi ensinkään vei'i`ata muihin edellä
lueteltuihin laskeiitoihin. Jo7}onr.es J14Zizzer lausuukin siitä, että se

käytännön kannalta on aivan ai`voton, mutta tarjoaa tieteellisessä
suhteessa erittäiii mielenkiintoisen kouluesimerkin epäonnistuneesta
laskennasta.1 }`Ielkoista kritiikkiä on kohdistettu muihinkin laskentoihin. Erikoisesti on huomautettu siitä, että kaiken laskent,at}.ön ensimmäinen edell`-t`-s - laskentayksikön määritteleminen on ollut epäjohdonmukaista ja horjuvaa. Milloiii on teknillinen
yksikkö ollut etualalla, inilloin taas alueellinen tai taloudellinen
yksikkö, samalla kuin koko »liikeyrityksen» käsitettä on käytett}.
tilastossa kä`'tännölliselle elämälle vieraassa mei.kit`'ksessä. Tästä
on ollut seui`auksena, että liikeyrit}'slaskentojen antama kuva etenkin suurteollisuudesta on tullut harhaanjohtavaksi. Kaikesta ki`itiikistä huolimatta on kuitenkin vleisarvostelu ollut myönteineii.
r\Tiinpä on }.ksiinielisesti annettu se tunnustus, että aikaisempien
vuosien kokemusteri perusteella on kerta kerralta päästy sy`'emmälle tunkeutumaan esillä oleviin probleemeihin ja eri kysym}'kset
on voitu kite`.ttää entistä täsmällisempään ja sel`'empään muotoon. Kun otetaan huoinioon suunnaton ainespaljous ja joukkohavainnon monet vaikeudet taloustilaston alalla, osoittavat nämä

laskennat epäilemättä huomattavaa ja perustavaa laatua olevaa
tilastoteknillistä saavutusta. 2 Meikäläisen silmillä katsottuna nier-

kitsevät puheena olevat laskeimat ennen kaikkea `'altavaa `'oi1 JOHANNEs .\It'LLER, Deufsche Wi.rfscha/fssfafi.sfi.Å..
8 J. CoNRAD, in. t.

die Wirlschaflsslalislik.

Siv. 31 ja seur. -

]enzi 1920.

Jena 1925.

Siv. 107.

RUDOLF MEERWÅRTH, E[.nJc!.fung [.ri

Slv. 24 3zL seur.
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mannäytettä. Samalla kuitenkin jää se vaikutelma, että olot Saksassa ja meillä poikkeavat toisistaan siinä määrin, että meidän on
ei'ittäin vaikea saada sieltä tässä suhteessa suoranaisia esikuvia. 1

Skandinavian maista on T a.n s k a ensimmäisenä pannut toimeen vai`sinaisen ]iikeyrityslaskennan, mikä tapahtui vuonna 1925.
Jo vuodesta 1897 lähtien, jolloin kerättiin tietoja teollisuus- j.a
käsityöliikkeistä, oli suunniteltu tämänlaatuista laskentaa, »Ei.hvervstaelling.>), mutta kustannusten pelosta tai muista esiintulleista
s}-istä nämä aikeet olivat jääneet toteuttamatta.
Vuoden 1925
laskenta käsitti teollisuuden ja käsityön, kaupan ja liikenteen ynnä
sellaiset näitä elinkeinoja lähellä olevat toimialat kuin asioimisja ahtaustoiminnan, hotellit, ravintolat j. n. e. Laskennan toimeenpanoa perusteltiin siihen viitaten, että nykyaikaisessa` yhteiskunnassa monet elinkeinonhaai`at ovat siinä määrin kietoutuneet toisiinsa, että pelkät teollisuus-ja käsityölaskennat eivät enää mitenkään i.iitä valaisemaan talouselämän rakennetta.
Niinpä usein
teollisuus, kauppa ja liikenne liittyvät n}'k}.ajan suuryrityksissä

yhdeksi jakamattomaksi kokonaisuudeksi.
Tanskan liikeyrityslaskennassa oli aineiston keräys kuntien
tehtävänä.
Käytännössä tämä tapahtui siten, että kunnalliset
viranomaiset laativat tilastodepartementin antamien ohjeiden mukaan, käyttämällä apunaan väestö- ja veroluetteloita: erityiset
elinkeinonharjoittajien nimi- ja osoiteluettelot. r\Täiden perusteella
saatiin selvyys liikeyritysten luvusta ja voii,iin jakaa tarpeelliset
kaavakkeet asianomaisille liikeyrityksille.
Luönnollista on, että
niinhyvin luetteloita kuin saapuneita vastauksia oli myöhemmin

pakko oikaista ja täydentää. Ennen laskennan suoi.ittamista otaksuttiin }Tleisesti, että vastaukset olisivat epätäydellisempiä kau-

pungeissa, koska näissä pienet liikeyritykset helpommin voisivat
jäädä laskennan ulkopuolelle. Sen sijaan arveltiin, että maalaiskuntain kunnalliselinten suurempi paikallistuntemus olisi takeena
siitä, että tiedot tulisivat maalaiskuntien osalta suhteellisen tai`koiksi. Laskennan kestäessä kävi ilmi, että asianlaita oli päin1 Viime

aikoina

eri

ma.issa suorit,etuista liikeyrityslaskennoista ansaitsee

miinitsemista myös S v e i t s i n suuri laskenta vuonna 1929. Tämän yhteydessä
on varsin tyhjentävästi tutkittu teollisuus-ja käsityöyrityksiä. Vrt. Lcs c#pJoz.fations d'industrie et de m6lieTs en Suisse.

5

Berne 193`.'..

66

M. STRÖMMER

vastoin. Kaupungeista saatiin melkoista täydellisemmät tiedot sen
takia, että täällä osoite- ja nimiluettelot olivat tai.kemmat. Sitä
vastoin maalaiskuntien viranomaiset luottivat liiaksi omaan paikallisten olosuhteiden tuntemiseensa, joten useat pienyritykset jäivät pois laskennasta. Erinäisissä tapauksissa - esim. milloin liike-

yi.itykset olivat haluttomia antamaan toiminnastaan kunnallisviranomaisille tietoja - asettui tilastodepartementti suoranaiseen
yhteyteen yksityisten elinkeinonharjoittajien ja niiden jäi`jestöjen
kanssa. 1

Tanskan liikeyrityslaskennan kaavakkeessa kiinnittää erikoista
huomiota se kohta, jossa pyydetään tietoja liikevaihdon suuruudesta. Tällaisia tietoja ei ole esim. Saksan liikeyrityslaskennoissa
katsottu voitavan vaatia; ja myönnettävä onkin, että tämä kohta
kieltämättä tuottaa melkoisia vaikeuksia. r\Tiinpä Tänskassa koko
liikeyrityslaskenta sai osakseen ankai.aa vastarintaa etenkiii kaupan
edustajien taholta, nimenomaan sen vuoksi, että laskennan kysymyskaavakkeissa pyydettiin tietoja liikevaihdon suuruudesta. Toiselta puolen laskentaa suunniteltaessa pidettiin juuri kauppaan
nähden liikevaihdon ilmoittamista erikoisen tärkeänä, koska liikevaihtoa osoittavien lukujen avulla saadaan parhaiten käsitys kaupan alaan kuuluvien yritysten suui`uudesta.
Tietojen antajille
tehtiin kåitenkin se myönnytys, että milloin liikeyritysten kirjanpito oli ilmeisesti puutteellista, oli liikevaihtoa koskevat tiedot
oikeus antaa ai`yiolukuina. Tilastoyksikkö k,äsiteltiin laskennassa
toisaalta alueelliselta, toisaalta taas taloudelliselta kannalta. 2
Tässä yhteydessä on syytä hieman käsitellä sitä metodista kysymystä, mitä tarkoitetaan 1 a s k e n t a y k s i k ö 11 ä liikeyrityslaskennassa. Kuten tunnettua, on laskentayksikön valitsemisella
tilastossa aivan pei`ustava merkitys. Eri vuosien tilastollin6n vertailu edellyttää tietenkin, että pysytään johdonmukaisesti saman|aatuisessa tilastollisessa yksikössä. Kun on puhe liikeyi.ityslaskennasta, on mahdollista kulkea tässä suhteessa kolmea tietä. Ensiksi:
1 EJi/.uerusfaell[.ngcn J925. Udgivet af det, Statistiske Departementet.

K®ben-

havn 1929. Siv. 5 ja seur. - Tanskassa on toimitettu uusi laskenta vuonna
i935.
Tästä ei kuitenkaan ole vielä tietoja saatavissa.
f2 Förhandlingai. uid 14 noi`diska statistiska mötet i Stockholm 1927. Utgl:vi:\8L

av Statistiska Centralbyrån.

Stockholm 1928.

Siv. 19 ja seur.
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laskentayksikkö voi olla n. s. t a 1 o u d e 11 i n e n yksikkö, toisin

sanoen laskenta kohdistuu liikeyrityksen toiminimeen, firmaan;
siis kaikkeen siihen taloudelliseen toimintaan, jota sama toiminimi
tai yrittäjä hai.joittaa. Toiseksi: laskentayksikkö voi olla a 1 u e e 1 1i n e n,
paikallinen.
Yksikön muodostaa jokainen alueellisesti
ei.illään oleva liikeyrityksen laitos tai työpaikka.
Kolmanneksi:
laskentayksiköksi saatetaan valita n. s. t e k n i 11 i n e n yksikkö,
mikä tarkoittaa sitä, että laskentayksikkönä on määrätty tuotantoprosessin aste tai liikeorganisation osa tai vihdoin teknillisesti täysin homogeeninen yksinäisyritys.
Jokin käytännöllisestä elämästä otettu esimerkki voinee parhaiten valaista tätä kysymystä. Ai.atellaan vaikkapa jotakin toiminiineä, jolla on ei`i tahoilla maata useampia puuvillatehtaita. Jos
käytämme taloudellista yksikköä, muodostavat kaikki nämä samaan
toiminimeen kuuluvat tehtaat taloudellisen kokonaisuuden. Laskentayksiköksi tulee juuri tämä taloudellinen kokonaisuus, toisin
sanoen: kaikki toiminimen laitokset yhteisesti. Paikallista eli alueel|ista yksikköä käytettäessä otetaan laskentayksiköksi kukin puheena
olevan toiminimen alueellisesti ei.illään oleva tehdaslaitos.
Jos
taas valitaan lasken±ayksiköksi teknillinen yksikkö, joudutaan siihen tulokseen, että teknillinen yksikkö riippuu suurelta osalta
siitä seikasta, miten tuotantoprosessi on kussakin tehtaassa järjestetty. Nimenomaan nyt esillä olevassa tapauksessa yksikkönä olisi

jokaisen puuvillatehtaan kehräämö, kutomo, värjäämö, viimeistelyosasto j. n. e. -kukin osåsto ei`ikseen. Näemme siis, että laskenta-

yksikön valinta määrää koko laskennan suunnan.
Kun lähemmin vertaamme näitä eri mahdollisuuksia keskenään,
huomaamme, että niillä jokaisella on omat etunsa ja haittansa.
Niin täiikeä kuin taloudellinen yksikkö onkin kokonaisuuden kannalta katsoen - se kun antaa kuvan itsenäisten liikeyritysten
luvusta ja laajuudesta - tekee se taas toisaalta kaiken alueellisen
ryhmittelyn ja vertailun mahdottomaksi. Alueellisella yksiköllä
on taas se huono puolensa, että se määrätyissä tapauksissa sitoo

yhteen toisilleen aivan viei`aita tuotanto- tai toimintamuotoja,
kuten esim. sahan ja myllyn, leipomo-ja kahvilaliikkeenj. n. e. Mitä
sitten teknilliseen yksikköön tulee, niin tämä usein pirstoo taloudellisen kokonaisuuden pieniin osiin. Se antaa kyllä hyvän käsi-
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tyksen talouselämän teknillisestä jäi`jestelystä, mutta sen kä}-ttäminen voi helposti johtaa siihen, että monet tiet?'ille elinkeinonaloille luonteenomaiset yrit?rsmuodot suorastaan häviävät tilastossa.
Niinpä J14ee"Jorf/t lausuu, että Saksan liikeyriL?`slaskennassa vuonna
1907, jolloin kä}-tettiin juui.i teknillistä yksikköä, liike}Tit)-kset
hajoitettiin atoomeiksi. Teknillistä }Tksikköä arvosteltaessa on lisäksi otetta`.a huomioon se seikka, että tuotantopi.osessin osittelu
on usein puhdas org.anisatio- ja rationalisoimisk?.symys, joka voidaan samanlaatuiscnkin tuotannon alalla ratkaista eri tavalla,
riii)iiuen siitä, onko liike}.i`itys järjestett}- ii}.k?-aikaisten i)eriaattei-

den mukaan vai o`'atko vanhemmat t}'ömuodot käytännössä.
Samoin on tähän vaikutuksensa liikeyrityksen suuruudella j. n. e.
Näitä vaikeuksia on pyi`itt}' i`atkaisemaan käyttämällä k o m b i no it u a
laskenta)-ksikköä, toisin sanoen: sovittelemalla ede]lä
esitettyjä periaatteita }'hteen. Siten Saksan uusimmissa liikeyrityslaskennoissa on koetettu ottaa huomioon kaikki kolme näkökohtaa
pääpainon kuitenkin ollessa alueellisella yksiköllä. Tanskan liikeyrit}Tslaskenta on samoin,1iitt}-en aikaisempiin teollisuus-ja käsit}-ölaskentoihin, ottanut lähtökohdaksi alueellisen ?rksikön, mutta sen
lisäksi aineisto on käsitelty myös taloudellisen }.ksikön kannalta.

Tällöin on luonnollisesti tietojen antajien tehtävä tilastokaavakkeisiin sellaiset merkinnät, joista käy ilmi, iiiihin taloudelliseen yksik-

köön - toiminimeen - mikin alueellinen vksikkö kuuluu. Näiden
merkintöjen perusteella voidaan myöhemmin ensiaineistoa tilastovirastossa käsiteltäessä alueelliset `'ksiköt yhdistellä taloudellisiksi

yksiköiksi. Tätä menettelyä käyttäen tulee laskeniiassa vallitsemaan eräänlainen kahtiajakoisuus, vaikka tosin taloudellinen ja
alueellinen yksikkö usein saattavatkin kä`'dä `-ksiin.1
111.

Siirr}-mme n}Tt käsittelemään R u o t s i s s a vuonna 193`1 suoritettua liike}Tit)Tslaskentaa.
Laskennan toimeenpanolle antoivat
alkusysäyksen toisaalta ammattitilastossa ilmenevät puutteellisuudet, toisaalta taas se toteainus, että käytettä`.issä oleva tilasto

käsityöammateista ja kaupasta oli aivan vanhentunut ja suoras1 Ehri)ei.i)slaellingen 1925. S.N. 7.
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taan inahdoton laatia aikansa eläneen asetuksen edellyttämässä
muodossa. Ammattiti]aston parantamista koskevia ehdotuksia oli
tehty jo aikaisemmin useampiakin, mutta vasta vuonna 1928 antoi
kauppakollegio laajemmin pei.ustellun esit?Tksen siitä, että liikeyi`ityslaskennan toimeenpanoon olisi välttämät,tä i`yhdyttävä. Niissä
lausunnoissa, jotka tilastollinen päätoimisto ja sosialihallitus antoivat asiasta, yhdyttiin kaikissa kohdin kauppakollegion esitykseen

ja huomautettiin erikoisesti, että liil"}'rit}'stilaston puute mei.kitsi
tuntuvaa aukkoa Ruotsin tilastossa. Esitys johti siihen, että kauppakollegio sai hallitukselta tehtäväkseen laatia yksityiskohtaisen suunnitelman liikeyritysla;kennan toimeenpanemiseksi. Sen jälkeen kuin
asiasta oli käyty neuvotteluja eri elinkeinonharjoittajien järjestöjen

ja muiden asiantuntijoiden kanssa, teki kauppakollegio yhteistoiminnassa päätoimiston ja sosialihallituksen kanssa puheena olevan
laskentasuunnitelman. Valtiopäivien myönnettyä tarvittavat varat
antoi hallitus sitten kauppakollegion tehtäväksi panna tolmeen
vuonna 1931 edellä mainitun suunnitelman mukaisen `liikeyritys1askennan.

Liikeyrityslaskennan tehtävistä mainitaan suunnitelmassa, että
sen avulla p}'ritään saamaan aikaan luettelo maan ei`i
eli nk ein ois t a.
Edelleen ]iikeyrityslaskennan tarkoituksena
onmuodostaa tävdennvs
väenlaskennan
ammatt i t i 1 a s t o 11 e, sa`malla kuin las.kennan on yleensä edistettävä
perusteellisemman käsityksen saamista elinkeinoelämän organisatiosta, laajuudesta, sisäisestä rakenteesta ja toimintamuodoista.
Laskentaa toimeeiipantaessa lähdettiin siitä pei`iaatteesta, et,tä
liikeyrit}.slaskennan tulee sulkea piii`iinsä koko elinkeinoelämä mahdollisimman laajassa mitassa. Täi-keimmän poikkeuksen puheena
o]evasta lähtökohdasta muodosti kuitenkin maanviljelys ja sen

yhteydessä harjoitettu metsätalous. Tätä seikka`a pei.usteltiin osaksi
säästäväisyyssyillä, osaksi taas siihen viitaten, että Ruotsin nykyinen maataloustilasto antaa maata]ouselinkeinosta jo riittävän yksit}'iskohtaisen kuvan. Maatalouden lisäksi jäivät laskennan ulko-

puolelle valtion ja kuntain hallinto, uskonnon alaan kuuluvat toimintamuodot, opetuslaitos, puolustus]aitos, sairaiden-, vanhojenja köyhäinhoito, vankeinhoito, tieteellinen ja. taiteellinen y. m.
niihin vei`rattava toiminta, ]ääkäi`intoimi j. n. e. Milloin oli kui-
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tenkin kysym}'s liikemäiseen tapaan hoidetuista laitoksista, kuten
apteekit, asianajajain, ai'kkitehtien ja insinöörien t,oimistot, }'ksitviset sairaskodit y. m. s., otettiin nämä mukaan laskentaan. Täten
laskentaan sisältyivät seui`aavat elinkeinojen pääryhmät -val-

tion ja kuntain yritykset mukaan luettuina -: ammattimainen puutarhanhoito; itsenäisesti harjoitettu metsätalous; teollisuus ja käsityö; kauppa; pankki-, emissio- ja muu rahaliike; vakuutusliike;
asioimis- ja meklaritoiminta; kuljetustoimi; hote]li-, ravintola- ja
kahvilaliike; kiinteimistöjen omistus; ei`ilaiset välitys-ja neuvoiitatoiminnat; määrätyt tei.veydenhoidon ja puhtaanapidon alat; teatterit, elokuvat y. m. s. ja lopuksi sekalaiset lähemmin määi.itte1emättömät elinkeinoalat. Lisäksi oli tarkoitus kerätä tietoja myös
kalastuksesta ja turkiseläinten kasvatuksesta, mutta näistä elinkeinonhaaroist.a saatu aineisto oli niin puutteellista ja täydenn}'stietojen kei`ääminen osoittautui siihen määrin vaivalloiseksi, että
niiden ottamisesta tilastoon luovuttiin kokoi.iaan. 1
Laskentayksikköä määi`iteltäessä päädyttiin siihen tulokseen,

että tarkoitustaan vastaavinta on pitää liikeyrityksenä kaikkea
alueellisesti itsenäistä ja ei`illistä toimintaa tai liikettä, joten siis
kukin t y ö p a i k k a muodostaa laskentayksikön. Tämä mei`kitsee, että jos samalla toiminimellä on alueellisesti ei`illisiä laitoksia

joko samalla paikkakunnalla tai useilla ei`i paikkakunnilla, kutakin
sellaista työpaikkaa on periaatteellisesti pidettävä eri yrityksenä,
joista jokaisesta on annettava omat tietonsa. Täten siis esimei`kiksi,
jos jollakin kauppaliikkeellä oli myymälä ja konttori eri paikassa
tai jos teollisuusyrityksen toiminta oli jakaantunut eri laitoksiin
tai jos pankilla oli ei`i konttoreita, jokaisesta tällaisesta työpaikasta
oli tehtävä selvitys erikseen. Laskentaa suoi`itettaessa osoittautui
kuitenkin, että puheena olevaa periaatetta ei voitu joka tapauksessa aivan johdonmukaisesti toteuttaa.
Tämä koski varsinkin
sellaisia teollisuuslaitoksia, joiden toiminta oli poikkeukse]lisen
monimutkaista. Tällöin oli pakko tyytyä siihen, että erillisistä
laitoksista saatiin vain yhteiset, niiden muodostamaa }Tityskoko-

naisuutta koskevat tiedot. I:dellä esitetystä määi`itelmästä poikkeava sisältö täytyi laskentayksikölle antaa myös silloiii, kun t}'ö1 1931 års föi.etagsräl¢ning. SLv. 9 åa seur.
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paikat eivät olleet sidottuja määräpaikkaan tai kun ne käsittivät
laajempia alueita, kuten esim. kulkukauppa-, tie-, katu-ja rakennustyöt, liikennetoiminta, metsätalous j. n. e. Siten esim. kysymyksen
ollessa rakennustöistä yhtenä yrityksenä pidettiin kaikkea sitä
rakennustoimintaa, mitä joku yrittäjä oli harjoittanut samalla
paikkakunnalla. Valtion metsätaloudessa kukin hoitoalue muodosti
oman yksikön, posti-, lennätin- ja rautatielaitoksen piirissä pidettiiii asemaa tai konttoi'ia yksikkönä j. n. e. Kaikki tämä osoittaa
vain, miten ei.inomaisen vaikea ja monimutkainen kysymys laskentayksikön soveltaminen on nimenomaan tällaisessa kovin ei`ilaisia liikeyrityksiä käsittävässä laskennassa.
Liikeyi`ityslaskennan onnistumisen kannalta on tietenkin erittäin tärkeää, millä tapaa ensiaineisto kerätään. Ellei tätä laskennan
puolta huolellisesti suunnitella, on mahdollista, että monet yritykset
jäävät kokonaan laskennan ulkopuolelle. Laskennan käytännöllinen toimeenpano voidaan antaa joko erikoisesti vai`ta.vasten palkattujen laskijoiden huostaan tai saatetaan tässä työssä käyttää kuiiiiallisia viranomaisia. Fjdellinen vaihtoehto on kalliimpi, mutta var-

mempi, jälkimmäinen taas huokeampi - mutta useimmiten melkoista epäluotettavampi. Ennenkuin varsinaiseen laskentaan ryhdytään, on kuitenkin välttämätöntä, että laaditaan mahdollisimman
tarkka iiimi- ja osoiteluettelo kaikista niistä liikeyrityksistä, jotka
halutaan saada mukaan laskentaan. Jos nimittäin on käytettävissä tarkat ja täydelliset nimiluettelot, on tilastokaavakkeiden
jakelu ja keräys näiden perusteella verraten yksinkertainen tehtävä. Ruotsin liikeyrityslaskennassa olivat tällaisten nimi- ja osoiteluetteloiden päälähteinä henkikirjat. Toisen tärkeän tietolähteen
muodostivat ne luettelot tapaturmavakuutusvelvollisista työnanta-

jista, jotka ovat valtakunnan vakuutusviraston, »riksförsäkringsanstalt))in, hallussa. Kun täten laaditut luettelot eivät kuitenkaan olleet täydellisiä, mikä johtui m. m. siitä, että henkikirjojen
tiedot ammateista ovat usein varsin ylimalkaisia, koetettiin luetteloita täydentää monella tapaa. Niinpä käytettiin runsaasti kaikenlaatuisia hakemistoja, kalentereita y. m. saatavissa olevia tieto1ähteitä samoin kuin tilastovii.astojen ja muiden laitosten kortistoja eri ammattien harjoittajista. Tämänlaatuinen täydennys- ja
tarkistustyö osoittautui paljon aikaa ja työvoimia vaativaksi. Las-
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kennan suorituksen kä}'tännöllisistä toimenpiteistä huolehtivat maaseudulla maaviskaalit, Tukholmassa ylikäsk}'nhaltijan vii`asto ja
muissa kaupungeissa maistraatit ja kaupunginhallitukset. Laskentaajaksi oli valittu loppuituoli vuotta; asianomaisten tietojen anta-

jien oli nimittäin palautettava kaavakkeet keräysviranomaisille
viimeistään lokakuun 23 p:nä, ja näiden oli taas puolestaan lähetettävä kertynyt aineisto kauppakollegioon ennen mai.raskuun 20
päivää.
Ennen laskentaa samoin kuin sen kest,äessä koetettiin
))suurta yleisöä}) valistaa monin tavoin tekemällä tunnetuksi las-

kennan tarkoituksia ja tietojen antamisvelvollisuuden laajuutta
sekä aineiston kerä}'ksen järjestel}'ä. Siten sisälsivät useat sanoma1ehdet tästä asiasta artikkeleita, lisäksi selostettiin näitä kys}-myksiä radion välityksellä j. n. e.

Kuten alussa jo mainittiin, ön liikeyrit}'slaskennan tehtävänä
antaa mahdollisiminan monipuolinen -kuva elinkeinoelämästä.
Tämän mukaisesti on liikeyrityslaskennassa saatava vastaus h}'vinkin erilaisiin kysymyksiin. Ruotsin liikeyrityslaskennassa kä}'tettiin pääasiallisesti kahdenlaisia k`'s`'m?-sluavakkeita, joista tois.et hieman yksityiskohtaisemmat oli laadittu suurempia liikeyrit}Tksiä
varten, toiset taas pienemmille }-rityksille, nim. se]laisille, jotka
eivät käytä lainkaan vierasta t}'övoimaa tai joiden henkilökunta
nousee koi`keintaan neljään henkilöön. Sitä paitsi oli rautatielaitosta vai.ten kä?7tännössä aivan oma, erikoinen tilastokaavake.
Niistä kysymyksistä, joita .kaavakkeessa esitettiin, mainittakoon
seuraavat: omistusmuoto (yksityinen henkilö, osake}rhtiö, muu
yhtiö, valtio, kunta j. n. e.); yrityksen laji, joko yksinäisyrityksenä,
pääliikkeenä tai sivuliikl«enä; 1iikeyi'ityksen toiminnan laatu; jalostettujen tai myytyjen tuotteiden laatu; liikevaihto ja sen jakaantuminen määrättyihin pääryhmiin; liikeyi.ityksessä toimivat henkilöt i.}Thmiteltyinä iän, sukupuolen ja eri toiminta-alojen mukaan;
käyttövoima; liikeyritykseii moottoriajoneuvot ja kuljetusvälineet
sekä polttoaineiden ja sähköenergian käyttö.
Ensi näkemältä tuntuu oudolta, että kysymyksiin sisältyi sellaisiakin kohtia, joiden avulla haluttiin saada selville, mitä tuotteita jokin teollisuuslaitos oli valmistanut tai minkälaisia tavaroita

jokin kauppaliike oli etupääss-ä myynyt. llman muuta on selvää,
että tällaisten seikkojen tieduste]u menee tavallista pitemmälle
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yksityiskohtiin, jolloin on aina lähellä se vaai.a, että koko laskenta
epäoniiistuu.
Laskentaohjeista ilmenee kuitenkin, että tässä ei
ollut suinkaan tai`koitus vaatia mitään tyhjentävää tuotteiden ja

myyntitavaroiden luetteloa, vaan että nämä kohdat olivat erään1aisia kontrollikysymyksiä, joiden avulla pyrittiin selventämään
liikevritvksen toimialaa koskevia vastauksia.
Kaavakkeen eri kysymyksistä oli kieltämättä vaikein se, jonka
tuli selvittää liikevaihtoa. Yleensähän koko liikevaihdon käsite
on jonkin verran epäselvä, ja vai.sinkin on väärinkäsitysten vaara
suui`i silloin, kun on yhdisteltävä niin heterog`eenista tilastojoukkoa
kuin tässä tapauksessa. Vastauksen antamisen helpottamis.eksi oli
tämä kaavakkeen kohta jaettu useampiin alaryhmiin ei.i toimintamuotojen mukaan. Yleensä liikevaihto tuli mei`kitsemään samaa
kuin myyntiarvo, mutta silloin kuin minkäänlainen myyntitoiminta
ei voinut tulla kysymykseen - iiiinkuin esim. korjaustöissä tai
hotelli- ja ravintolaliikkeessä j. n. e. - liikevaihdolla tarkoitett,iin

}'rit}.ksen saamaa bruttoansiota tai bruttotuloa. Ei.äät liikeyritys1ajit -kuten pankit, vakuutuslaitokset, eläke- ja sairausapukassat

}7. m. s. -olivat vapautetut tämän tiedon antamisesta, koska
liikevaihto-käsitettä sanan tavallisessa merkityksessä
ei
voi
tällaisiin }'rityksiin
soveltaa.
Tilastoaineistoa
tarkastettaessa
kävi ilmi, että yksityiskohtaisista ohjeista huolimatta puheena
oleva kohta oli melko usein käsitetty väärin. Tavallisin virhe
oli se, että tietojen antaja ilmoitti bruttosumman asemesta nettosumman; lisäksi voi sattua, että kauppaliikkeestä ilmoitettiin
tavaroiden ostosumma myyntisumman sijasta j. n. e. Sanotut
virheellisvvdet koi.jattiin tietenkin, silloin kuin ne voitiin
selvästi todeta, mutta varsinkin pienten käsityö- ja kaui)payritysten liikevaihtoa koskevat luvut iäivät jossain määrin epävai.moiksi.
Niinmuodoin saattaa olla mahdollista, että viimeksi mainittua
laatua olevien yritysten liikevaihtoluvut ovat todellisuudessa jonkin veri`an suuremmat kuin tilaston osoittamat luvut. Liikevaihdon
ilmoittaminen aiheutti vaikeuksia myös niissä tapauksissa, jolloin
jokin yi`itys hai`joitti samalla kertaa useampaa erilaista toimintaa,
esim. teollisuutta, kauppaa, välitystointa j. n. e. Tällöin voi sattua,
että liikeyritys ei lainkaan jakanut liikevaihtoaan eri toimintamuotojen osalle, vaan ilmoitti yhden ainoan liikevaihtosumman.
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Useimmat tällaiset tapaukset saatiin kuitenkin oikaistuiksi jälkikyselyjen avulla.
Eräät liikeyritykset, joilla oli useita samaan
liikekokonaisuuteen kuuluvia työi)aikkoja, eivät myöskään aina
ilmoittaneet erikseen kunkin laitoksensa liikevaihtoa. Silloin täytyi menetellä niin, että liikevaihto mei`kittiin kokonaisuudessaan
pääliikkeen osalle.

Aineistoa käsiteltäessä tultiin yleensä siihen

tulokseen, että kahdenlaisten kysymyskaavakkeiden käyttö - siis
toisten suui'empia, toisten pienempiä liikeyrityksiä vai`ten - ei
ole suositeltavaa, koska tästä helposti aiheutuu väärinkäsitystä
ja sekaannusta.
Aineiston käyttelyssä muodosti erittäin tärkeän vaiheen liike-

yritysten systematisointi. Luokittelun jakoperusteita oli kaikkiaan
viisi, nimittäin 1. toiminnan laatu eli ammattiryhmitys; 2. liikeyritysten omistuksen laatu eli omistajaryhmitys; 3. liikeyritysten
jako yksinäisyrityksiin, pääliikkeisiin ja sivuliikkeisiin;

4. 1iike-

yritysten suuruus ilmaistuna henkilökunnan luvun mukaan; 5.
liikeyritysten sijainti. Tässä yhteydessä ei ole aihetta kajota niistä
muuhun kuin tärkeimpään, nimittäin a m m a t t i r y h m i t y k S e e n.

Ammattiryhmityksen perustana olivat, kuten aikaisemmin
mainittiin, ne tiedot, joita kukin liikeyritys antoi toimintansa
laadusta. Kun jokaisesta työpaikasta saatiin ei`ikseen tiedot, voitiin siis samaan toimi.nimeen kuuluvat eri elinkeinoaloja edustavat

työpaikat sijoittaa kukin siihen ryhmään, johon ne toimintansa
laadun pei`usteella kuuluivat. Liikeyrityslaskennassa esiintyy kuitenkin i`unsaasti n. s. kombinoituja toimialoja, jotka tietenkin täytyy ottaa huomioon ammattiryhmitystä laadittaessa. Siten esim.
pääryhmä »teollisuus ja käsityöi) jaettiin kahteen alaryhmään,
joista toinen käsitti sellaiset teollisuus- ja käsityöyritykset, jotka
eivät ole yhteydessä muiden elinkeinonhaai`ojen, lähinnä kaupan,
kanssa ja toisen ryhmän muodostivat taas kombinoidut teollisuusja käsityöyi`itykset. Tällaisia yhdistettyjä liikeyrityslajeja muodostettiin myös kaupan ja liikenteen ryhmissä sekä jonkin verran
myös muissakin ryhmissä. Kun otetaan huomioon elinkeinoelämän
monipuolisuus ja lukuisat kombinatiomahdollisuudet, oii selvää,

että

ammattir}'hmitystä

suoritettaessa

oli pakko

tava]lisimpiin ja täi`keimpiin yhdistelmiin.

tyytyä

vain

Ryhmittelyperusteista
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mainittakoon, että esim. teollisuus- ja käsityöyritysten ryhmittely
liittyi pääpiirteittäin siihen jaoitt.eluun, jota on noudatettu Ruotsin
teollisuus- ja käsityötilastoissa.
Joissakin tapauksissa kuitenkin
yhdistettiin teollisuustilaston i`yhmiä suuTemmiksi ryhmiksi, toisissa
tapauksissa taas niuodosteltiin vieläkin yksityiskohtaisempia ryhmiä
kuin teollisuustilastossa. Käsit,eollisuiiden alalla tyydytt.iin vain ei`äisiin luonteenomaisiin käsityöi`yhmiin, mutta muiiten yleensä käsi-

työ yhdistettiin sitä vastaavaan teollisuustuotantoon. Siten esim.
käsityömäisesti harjoitettu huonekalupuusepän liike tuli kuulumaan
samaan i'yhmään kuin huonekalutehtaat, mutta käsityömäinen suutai.inliike muodosti oman ryhmäiisä, eikä sitä siis yhdistetty jalkinetehtaiden i`yhmään j. n. e. Näin menetellen on lähdetty siitä ajatuksesta, että käsityön ei`i haarojeii kovin yksityiskohtainen jaoittelu paisuttaisi liiaksi ammattiryhmit.ystä ja että toisaalta käsityö
monessa tapauksessa vain toimintansa laajuuden puolesta eroaa
vastaavasta teollisuustoiminnasta. Muiden elinkeinoalojen ryhmitystä laadittaessa seurattiin yleensä väenlaskeiinan ammattiryhmitystä, kuitenkin siten, että muodostett,iin ]isäksi useita yksityiskohtaisempia ryhmiä.
Kokonaiskuvan saamiseksi Ruotsiri liikeyrityslaskennan tuloksista maiiiittakoon tässä eräitä numerotietoja. Liikeyritysten luku
nousi kaikkiaan 237 561:een, liikevaihto oli yhteensä 17 686 miljoonaa ki`uunua ja liike}-rit.}rksissä toimivien henkilöiden lukumäärä
13/±7 6(J6 henkeä. Liikeyrityksistä kuului /i5 °/o teollisuuden ja

käsityöii ryhmään, 28 °/o kauppaan ja 12 % liikenteeseen - muiden
elinkeinonhaarojen prosenttilukujen ollessa aivan vähäisiä.
Tilastotyössä käytettiin [1ollerith-menetelmää, mutta tästä huoli-

matta työ vei nielko kauan ajkaa - laskennan tulokset saatettiin
julkisuuteen vasta viime kesänä. Liikey-rityslaskennan kokonaiskustannukset nousivat, noin 250 000 kruunuun. 1
IV.

l.ienee paikallaan kosketella niyös sitä, onko meillä täällä Suomessa syytä i'yhtyä edellä esitetyn ]aat,uisen liikeyrityslaskennan
toimeeiipanoon, ja jos on, millä tapaa tämä Ttarhaiten voitaisiin
L

1931 åi.s företagsräkning. SLv. 40 SaL seur.
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}Iitä k}'s}.ni}'kscn ede]liseeii osaan tulee,

niin siitä tuskin voitaneen olla eri mieltä. Samoin kuin aikoinaan
Ruotsissa voidaan täällä Suomessakin todeta, ett,ä liike}rrityslaskennan puute merkitsee tuntuvaa aukkoa virallisessa tilast,ossamme.
Yleisesti tuniiettuahan ori, ett,ä nyk}'iset taloustilastommc haarat
voivat vain eräiltä osiltaan valaisLa maamme elinkeinoelämän
rakennetta, organisatiota ja toimintamuotoja. Eihän tarvitse ajatella muuta kuin kotimaaii kauppaamme, josta nykyään ei ole

juuri minkäänlaisia tietoja käytettävänä. Jo kaupan alaan kuuluvien liike}.rit}'sten lukumääräii selville saamiiien tuottaa tätä nykyä
miltei voittamattomia vaikeuksi3, puhumattakaan siitä, että olisi
saatavissa vksit\-iskohtaisia tietoja kaupan jakaantumisesta toimialojen mukaan t,ai sen alueellisesta r}rhmityksestä. T\Te tiedot, jotka

sisält}'vät tilastolliseen vuosikirjaan, o`'at tässä suhteessa aivan
]iian vaillinaisia ja epävai.moja. Mutta ei ainoastaan kaupan alalta
tarvita yksityiskohLaisempaa tilastollista selvitystä.
Monet liikenteeseen ja kuljetustoimintaan luettavat toimialat ovat puutteellisesti valaistuja tai niistä ei ole lainkaan tietoja. Lisäksi olisi liike}'rityslaskennasta suurta h}.ötyä teollisuus- ja käsit}rötilaston tiet,o-

jen täydeiiiiykscnä ja tai`kistuksena.
Kaikkia näitä seikkoja silmällä pitäen onkin eri t,ahoilla alett,u ehdottaa liikeyrityslaskennan
toimeenpaiioa myös mei(1än maassamme. Tilastol[inen päätoimisto
on tässä kysymyksessä tehnyt aloitteen ja pyysi viime budjettiesity]{sessään määräi`ahaa puheena o]evaa tarkoitusta vai`ten, mutta
hallitus ei katsonut voivansa ottaa tätä omaan esitykseensä, joten
asia on toistaiseksi rauennut.
I-Iai`kittaessa kysyn.iystä lijkeyrityslaskennan tai`peellisuudesta
voidaan helposti huomauttaa, että meillä on nykyään tilastossamme
täytettävänä vieläkin suiirempi aukko kuin ]iikeyrityslaskenta,
nimittäin yleinen väenlaskenta. Tämä on tiet.enkin .aivan totta,
mutta nä}'ttää ilmeiseltä, että todellista väenlaskentaa ei kustan-

nusten suuruuden vuoksi saadå vielä pitkiin aikoihin, kun sen
sijaan liikevritvslaskenta tuntuvasti huokeampana voitaisiin kenties
saada aikaan lähitulevaisuudessa. Toisaalta olisi ajateltavissa sekin
mahdollisuus, että nämä molemmat laskennat yhdistettäisiin, kuten
Saksassa on tehty, mutta kun otetaan huomioon ne monessa kohden aivan ei`ilaiset päämääi`ät, joihin kumpikin laskenta pyrkii,
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ei näiden yhdistäminen näytä tai`koituksenmukaiselta. Sitä paitsi
n]ejllä olisi vaikea järjestää niin va]tavaa laskentakoneistoa, jota
tällainen suurlaskenta epäilemättä vaatisi.
Vaikka liike}'riL}'slaskenta ei selväst.ikään k?rkep.e korvaamaan todellista väenlaskentaa,
saattaisi se kuitenkin toistaiseksi tä}Tttää i)ahimmat i)uutteellisuudet.
T\'iinpä nykyine]i moiiissa kohdin vaillinainen ammattitilastomme tulisi useiden elinkeinonhaarojenosa]ta vai.sin t}-}-d}.itäväl#i.
Liikeyrit}'slaskentaa nieillä toimeenpantaessa tulee olemaan vaikeimpia k}.symyksiä i.iittävän t,arkan ja yksityiskohtaisen liikc}'ritysten p e r u s 1 u e t t e 1 o n laatiminen.
Tällä tarkoit,etaan sel1ajsta liietteloa, johon on meTkitty kaikki liikeyi-it}'kset ja jonka
nojalla laskennan kysym}'skaavakkeet .i.aetaan. Pääasiallisen tietolähteen tarjoavat tässä suhteessa meillä henkikirjat, mutta, kuten
tunnettua, henkikirjojen ammattitiedot ovat hyvin ei)ämääräisiä
ja i)uutteellisia. Valitettavasti meillä täällä Suomessa ei ole sellaista elintä kuin Ruotsin ))riksförsäki`ing`sanstalt)), jonka luetteloiden

avulla voitaisiin tai`kistaa ja täydentää henkikirjojen tietoja. Perusluet.teloiden laatiminen muodostuu näin ollen meillä sangen vaivalloiseksi työksi.
Tilastollisessa päätoimistossa liikeyrit}'slaskentaa

suunnite]taessa on ajateltu sitä mahdollisuutta, että luetteloimist}rössä käytettäisiin kunnallisia ammattientarkastajia.
T\Täillähän
on jo toimensa vuoksi melko tarkat tiedot alueensa teollisuuslaitoksista ja käsiteollisuus}'rityksistä.
Ile tulisivat toimimaan paikkakunnillaan eT`äänlaisina kansliapäällikköinä ja valvoisivat, että henkikirjoista saatuihirL jäljennöksiin tehtäisiin tai`T)ee]liset lisäykset ja

täydennvkset.
Toisaalta
on
kuitenkin parhaillaan
suoi`itettavan käsityötilasLon aineistoa kei`ättäessä jouduttu havaitsemaan,
että kunnallisten ammattientarkastajien sivist}'staso ja t`.öteho

jättää monin paikoin T.unsaasti toivomisen varaa.
Niinmuodoin
on ilmeistä, että kunnallisia ammattientarkastajia ei voit.aisi liike-

yrit,yslaskennassa käyttää läheskään kaikilla paikkakunnilla, vaan
täytyisi tähän tehtävään saada muita henkilöitä, mikä tietenkin
tekee perusluetteloiden laatimisen entistä moiiimutkaisemmaksi
kys}'mykseksi. Paitsi näitä toimihenkilöitä ja heidän apulaisiaan
tarvitaan ei`ityisiä laskijoita, jotka antavat kullekin liikeyritykselle
niiden tarvitsemat kaavakkeet ja kei`äävät ii.e takaisin ja opastavat tietojen ant,ajia. Ei`ikoisen tärkeän osan laskentat}'östä muo-
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dostaa aineiston tarkistus ja täydenn}.s.

Tätä seikkaa on nimen-

omaan Ruotsissa korostcttu ja huomautettu, että tähän vaaditaan
täysin pätevää, tehtäviiiisä monipuolisesti valmennettua työvoimaa.
Tilastotyössä tultaisiin luonnollisesti meilläkin samoin kuin Ruotsissa käyttämään koneellista menetelmää.
Mitä liikeyrityslaskennan kustannuksiin tulee, niin on niit,ä
eiinakolta vaikea aivan tarkoin laskea. Suurin piirtein ai`vioiden
ne nousisivat - edellyttäen, että laskenta toimitettaisiin ineillä
suuiinilleen saman laajuisena kuiii Ruotsissa - noin kahteen
miljoonaan mai`kkaan.

K I R j n L L I S U U T T fl.
Ah BT±N] . HEiANDF.R, Ant,on Gabriez Blomqpist ia, hänen aikalai,sensa.
Helsinki 1936. Siv. 341.

Professori HeJcmde7.in teos on metsätaloutemme suui`miehelle

ja hänen elämäntyölleen omistettu huomionosoitus, jonka julkaisemiselle viime tammikuussa antoi aiheen merkkihenkilön syntymän
100-vuotismuistopäivä. Mutta teos on samalla velvoittava »memento»
lyhytmuistiselle
nykypolvelle.
Metsätaloutemme
viime
vuosikymmeninä tapahtunut valtava kehitys vetää siinä määrin puoleensa huomion, että helposti unohtuu se työ, joka on suoritettu
entisinä, vaikeampina aikoina.
Nyt on metsataloudellamme myötätuuli. Niin tulee olla ja t,ulee
olemaan.
Kaikkialla ymmärretään metsiemme taloudellinen ja
yhteiskunnallinen mei'kitys, joka taholla halutaan metsätaloutta
kannattaa, jollei teoilla niin ainakin sanoilla; metsän ystävyydestä
kilvoitellaan. Ja kehitys kulkee jättiläisaskelin eteenpäin. Toisin
oli ennen. Entisajan työ metsäalalla oli vastatuuleen ponnistelua ja
eteenpäin meno sen mukaista. Silloin oli metsäasian ajaminen taistelua yleistä mielipidettä, sanomalehdistöä ja valtiopäiviä vastaan
sekä ymmärtämättömyyden ja vahingollisten ennakkoluulojen
torjumista. Mutta silloin laskettiin pohja nykyiselle kehitykselle.
Sen tekivät A. G. BJomgyjs£ ja hänen harvalukuiset työtoverinsa.

Pitäisin Helanderin teoksen tärkeimpänä tehtävänä saattaa nykyinen ja tuleva polvi näkemään Blomqvistin ja hänen aikalaistensa
työ semmoisena kuin se oli, epäkiitollisissa oloissa suoritettuna suu-

i.en rakennuksen perustustyönä.
A. G. Blomqvistin asema metsätaloutemme nousuajan historiassa
on siksi keskeinen, että hänen omat elämänvaiheensa ja metsätalouden silloiset kehitysvaiheet punoutuvat kiinteäksi kokonaisuudeksi.
Blomqvistin elämä on suurimmalta osaltaan inetsätaloutemme
viime vuosisadan viimeisten vuosikymmenien histoi'iaa.
Ei ole
helppoa tällaisessa tapauksessa laatia elämäkei.taa niin, että kuvattavan henkilön vaikutus olojen kehitykseen ja olojen kehityksen
vaikutus henkilön elämänvaiheisiin tulisi oikein, tasapuolisesti
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esitetyksi. Prof. l]elandei. on käsitykseni mukaan suoriutunut tästä
vaikeasta tehtävästä hyvin, ja hänen teoksensa on sen vuoksi yhtä
ai`vokas metsätaloushistoi`iana kuin se henkilökuvauksena on mielenkiintoinen.
Esitykselle antaa pohjasävyn kunnioitus ja m?-ötätunto metsätaloutemme suui`miestä kohtaan. Teoksen ansioksi on katsottava,
että lukija pian omaksuu saman asenteen tähän mieheen, joka
kuitenkin omilta aikalaisiltaan sai .osakseen enemmän vastustusta
ja moitteita kuin kannatusta ja kannustavaa myötätuntoa. Metsätaloutemme viimeaikaista kehitystä tunteva lukija toteaa, että
A. G. Blomqvist jo näki sen pääsuunnan, johon nyk}-isin, monien
hapuilujen jälkeen, metsätaloudessa pyritään. Blomqvist oli tietäjä, joka metsäpoliittisella ala]la ajatuksen tei`äv`t`'dessä voitti
aikansa johtavat valtio- ja talousmiehet.
Eihän J. V`.' Sne]lmaninkaan metsätaloudellisissa kysymyksissä omaksuma kanta vastaa
nijtä mit.tasuhteita, jotka luonnehtivat hänen valtiollista ja talouspoliittista toimintaansa yleensä.
Blomqvistin s}7ntymäkotia ja lapsuusvuosia sekä hänen opiskeluaikaansa ja myöhempää kotielämäänsä selostavat teoksen osat ovat
jo kulttuurihistoriallisina kuvauksina kiintoisia ja ai`vokkaita.
Metsäasian harrastajaa ne heli)ottavat Blomqvistin toiminnan ymmäi`tämisessä.
Saamme tietää hänen kehitt?meen monipuolisesti
sivistyneessä kodissa ja joutuneen jo lapsena useiden kulttuui.ielämää edustaneiden merkkihenkilöiden vaikutuspiiriin. Seuraamme nuoren opfskeljjaii työskentelyä Saksassa, kuuluisassa Tharandtin metsäopistossa, jossa hän saa aikansa parhaan tieteellisen ja
ammatillisen valmennuksen sekä solmii opettajiensa ja tovereittensa kanssa kestäviä tuttavuussuhteita. Suui`essa elämäiityössään,
taisteluvuosinaan Blomqvist saa tukea urhealta puolisoltaan. Tämä
Helsingin kasvatti joutuu miehensä i`innalla kokemaan kaikki ne

vaikeudet, jotka noina huonon kulkuyhteyden aikoina tulivat syrjäisen erämaa-asutuksen osaksi.
Evon metsäopiston vaiheet saavat niin yl{sityiskohtaisen selvityksen Helanderin teoksessa, että sitä tullaan käyttämään lähteenä aina, kun koi-keimman metsäopetuksemme histoi`iaa kuvataan.
On mielenkiintoista todeta, etteivät Evon metsäopistoa
kohdanneet )}hallavuodetkaan», se aika, jolloin opistoii toiminta
oppilaspuutteen takia oli lakkautettuna, jääneet myönteisiä vaikutuksia vaille. r\Te tutkimusmatkat, jotka Blomqvist silloin teki
maamme eri osiin, antoivat hänelle suuriarvoisia kokemuksia. Hän
saattoi siten omien kokemustensa pohjalle perustaa myöhemmän
toimintansa opettajana ja metsätalouspoliitikkona.
Valaiseva on Blomqvistin perustaman Suomen Metsänhoitoyhdistyksen alkuvaiheita selostava luku. Tämän }rhdistyksen mer-
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kitys perustajansa omalle kehitykselle ja hänen toiminnalleen tuli
olemaan ei.inomaisen suuri. Yhdistyksen kokouksissa Blomqvist
joutui henkilökohtaiseen kosketukseen ammattitovei`eittensa kanssa
saaden heiltä vaikutteita ja tukea. Toisaalta kokoukset ja yhdistyksen julkaisutoiminta tarjosivat hänelle mahdollisuuden jatkuvasti vaikuttaa metsäalan harrastajiin yleensä ja ei`ittäinkin entisiin oppilaisiinsa.
Blomqvistin tämänlaisesta ohjaavasta t}töstä
sisältävät Suomen Metsänhoitoyhdistyksen julkaisut runsaasti todisteita.
Mikään metsätalouden ja metsäpolitiikan ala ei ollut Blomqvistille viei`as. Hän joutui puolustamaan metsäasiaa, oli sitten
kysymys metsänhoidon kehityksestä, metsätieteiden edistämisestä,
valtion metsähallinnon järjestämisestä tai valtion metsämaiden asuttamisesta. [Iänen laajat tietonsa ja omat tieteelliset tutkimuksensa
antoivat hänelle aseita, joilla hän menestyksellisesti torjui metsätaloutta vastaan kohdistettuja h}'ökkäyksiä. Puolueettoman huomioitsijan on myönnettävä, että Blomqvist kiihkeimmässäkin taistelun tuoksinassa esiintyi asiallisesti, olkoonpa, että hänkin joskus
saattoi antaa jonkin hai`haiskun. Hänen pyrkimystensä pääsuunta
oli kuitenkin oikea.
Blomqvist-teos on välttämätön jokaiselle, .ioka haluaa tutustua metsät.aloutemme, metsähamntomme tai metsäopetuksemme
alkuvaiheisiin. 0lemme kiit.ollisia prof. I-Ielanderille hänen er.inomaisesta työstään. Teos, jonka valmistamista Suomen Metsänhoitoyhdistys on i.aha]lisesti tukenut,, on painettu Suomen Metsätieteellisen Seui.an kustannuksella ja ilmestyi sanotun seuran Acta
Forestalia Fennica-sai`jassa. Teoksen ulkoasu on miellyttävä ja
sopeutuu hyvin sen sisäiseen arvokkuuteen. 11uomattavan arvonlisän antaa harvinaiseii mielenkiintoinen kuvitus.
Martt,i, Tert,t,i.

Aimals of the Royal Statisti,cal Societu 1834-1934.

Lor[Loossa

1934. Siv. 308.

FRiEDRic" ZAHN , 50 anne6s de 1; Instit;ut lnternati,onaz de Statistique.
Siv.

181.

Niiden yhdistysten joukossa, joita ei`i maiden tilastomiehet
ovat eri aikoina perustaneet, on Loiitoon vanhalla »Kuninkaallisella Tilastoseui.alla» ollut ei.ittäin arvovaltainen asema, jo pitkäaikaisen toiminnankin perusteella. Mutta etupäässä se on johtunut puheena olevan seuran ansiokkaasta tutkimus- ja julkaisutoiminnasta, varsinkin sen aikakauskirjan koi`keasta tasosta. Tämä
on laajemmillekin piii.eille osoittanut, miten vakavalla, asiallisella
ja useinkin syvästi tieteellisellä pohjalla kokousten keskustelut ovat
6
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1iikkuneet, ja sitäpaitsi se on esittänyt valaisevia katsauksia sekä
tilastotieteen että ei`äiden muiden, sitä lähellä olevien tieteenhaarojen alalla ilmestyneeseen kirjallisuuteen. Onhan tunnettua, että
tämä seura ei ole ollut vain tilastomiesten järjestö, vaan sen ohjelma
on varsinkin aikaisemmin ollut paljon laajempi; sen kokouksissa
on käsitelty myös tärkeitä taloudellisia kysymyksiä, ja ))The Royal
Statistical Society» on siten täyttänyt suui`elta osalta saman tehtävän, joka muualla on kuulunut erikoisille kansantaloudellisille
yhdistyksille.
Näin on ollut asian laita vielä sittenkin, kun ei`ikoinen seura kansantaloudellisia kysymyksiä vai`ten oli vuonna 1890

Ee,::::::::i;otnä::i:,ånr:åås:tutia;iat,t:tTäiT|a»sToosyeå`raEscå::=tichus.oåiå:tyä':
valla tavalla työskennelleet myös ei`äät lääkäi`it, etenkin väestöolojen
kehitystä monelta puolelta selvitellen. Viime vuosina tämä seui.a,
jonka jäseninä muutenkin on ollut paljon huomattavia henkilöitä
ei.i piireistä, on siinä määrin laajentunut, että sen jäsenluku on
noussut yli 1000:n. Sellaisessa maassa, jonka vii'allisen tilaston
järjestysmuodossa on, kuten tunnettu, ollut vei`raten vähän keskitystä, on tällä alalla jatkuvasti työskentelevä seura hoitanut sangen

:iir::ååiåhtaä|V.i,ä,e:åienal::lkFjätnoäimti:riå:e|ii:::io':iueå::tnus?ehndisatiäkvaä;nn:
saamiseksi. Vai`sinkin julkaisutoiminnan aiheuttamien tuntuvien
menojen suoi`ittamiseksi ovat jäsenmaksut olleet hyvin suui`et,
Suomen rahassa laskien ylettömän korkeat. Lisäksi ovat taloudellisena tukena olleet monet lahjoitukset.
Kun seura, josta myöhemmin tuli »The Royal Statistical Society»,
keväällä
1934 täytti vuosisadan iän, sen johdosta vietettiin
suui.ia juhlallisuuksia, ja ne oli järjestetty Kansainvälisen Tilastoinstituutin koollekutsuman yleisen tilastokongressin yhteyteen.
Siihen, että tilastoinstituutti ja puheena oleva tilastoseura tällöin yhdessä kokoontuivat Lontooseen, oli ei.ikoisena aiheena näiden jäi.jestöjen läheinen yhteys jo puolen vuosisadan takaa. Kun
seura (sattuneesta syystä myöhästyen) vuonna 1885 vietti 50-vuotisjuhlaansa ja sen johdosta useita eri maiden johtavia tilastomiehiä
kokoontui Lontooseen, käytettiin tätä tilaisuutta sen kansainvälisen yhteistyön uudelleen henkiin herättämiseksi, joka tilastomiesten kesken jo 1850-luvulta alkaen oli saatu aikaan, mutta
sittemmin keskeytetty. Siitä oli tuloksena Kansainvälisen Tilastoinstituutin perustaminen, ja siten tämä järjestö saattoi viettää 50vuotisjuhlaansa Lontoossa samalla kei`taa, kuin sikäläinen tilastoseura juhli vuosisataista olemassaoloaan.
Mutta puheena olevaa merkkitapahtumaa ei vietetty vain
kokouksia pitämällä ja juhlimal]a, vaan kumpikin jäi`jestö julkaisi
i,ällöin histoi`iikkinsa, nuorempi järjestö vähän pienemmän, van-
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hempi suuremman ja komeamman, kuvitetun teoksen. Edellisen
kirjoitti Tilastoinstituutin viimeaikainen esimies, tunnettu saksalainen

presidentti

F7®jedJ.jcÄ Zcih7®,.

jälkimäinen

on

yhteistyötä,

jonka ovat suoi.ittaneet tri J. Bo7w ja mr H. W. J14cmrosfy,
molemmat Tilastoseui.an ansioituneita toimihenkilöitä.
Zahnin puheena oleva teos jakaantuu varsinaisesti kahteen
osaan, joista edellisessä on esitetty Kansainvälisen Tilastoinstituutin
vaiheiden pääkohdat ja sen järjestysmuoto ja jälkimäisessä on
tehty selkoa tämän arvovaltaisen järjestön tieteellisestä toiminnasta. Kuten luonnollista, on sillä yhteistyöllä, jota Tilastoinstituutip toimesta on suoritettu eri tilastohaai`ojen kehittämiseksi yhteiselle pohjalle eri maissa, ollut mitä hyödyllisin vaikutus monilla tahoilla. Näin ollen niin hyvin teorian edustajille kuin käytännöllisille tilastomiehille on puheena oleva yleiskatsaus Tilastoinstituutin aikaansaannoksiin, asianomaisine kirjallisuusviittauksineen, sangen tervetullut.
Siinä on aluksi tarkasteltu tilastoteoriaa ja sen jälkeen eri luvuissa käytännöllisen
tilastotyön tärkeimpiä aloja. Ensiksi on kosketeltu väestötilastoa
ja siihen liittyviä terveydenhoitokysymyksiä, antropometi`iaa ja
muuttoliikkeitä. Sen jälkeen on käsitelty taloustilaston pääaloja,

nimittäin ammattiryhmitystä, maataloutta, metsiä, kalastusta,
teollisuutta ja kauppaa, liikennettä, rahaa ja luottoa, hintoja ja
kulut,usta, julkista taloutta ja lopuksi, samassa yhteydesså, sosialie]i työtilaston päähaaroja sekä kansantuloja ja kansanvai.al]isuutta
ja viimeisessä luvussa taloudellisten suhdanteiden tilastoa. Kolmas
osasto on omistettu kulttuuritilastolle, joka käsittää siveellisyystilaston, ei.ikoisesti i.ikostilaston, henkisen työalan, pääasiallisesti
opetustoimen, sekä poliittisen, nimittäin valtiollisia vaaleja, virkamiehiä ja siviilioikeuden hoitoa koskevan, tilaston.
Varsinkin kaikille niille, jotka ovat joutuneet kansainväliseen
yhteistyöhön tilastoalalla, on erikoinen mielenkiintonsa myös teoksen alkupuolella, jossa ensin kei.rotaan vuosina 1853-78 pidetyistä
tilastokongresseista ja sen jälkeen Kansainvälisen Tilastoinstituutin
perustamisesta, sen organisatsionista, pysyvän toimiston järjestämisestä, yhteistyöstä muiden kansainvälisten tilastojärjestöjen
kanssa, sääntöjen muutoksista ja lopuksi tilastoinstituutin tunnetuista esimiehistä; tässä kunnia-asemassa ovat olleet Sir Rciwso7?
W . Rawson, K. Th. von lnama-Sternegg, Luigi Bodi,o ia Al,bert Del,aZowr ja paraikaa on Fr£edr£cÄ ZczÄ7t. Lyhyt selonteko heidän elämäntyöstään puheena olevalla alalla on tällaisessa muistojulkaisussa
täysin paikallaan.
Instituutin »bureaun» kokoonpano eri aikoina

on myös esitetty.
Edellä kosketellun saksalaisen tekijän kirjoittaman histoi.iikin
suurelta osalta muodostuessa valaisevaksi ja luotettavaksi tosi-
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asiain luetteloksi puheena oleva englantilainen teos on kokoonpanoltaan ja esitystavaltaan sen rinnalla melko lailla toista maata.
Kun käsitelty ajanjakso on ollut pitempi, se on mukavasti voitu
jakaa eri luvuissa esitettyihin kausiin, silmäl]ä pitäen niiden erikoisluonnetta. Aluksi siinä tietenkin on selonteko seuran perustamisvaiheista ja sen jälkeen ensimmäisen vuosikymmenen tai`kastelu.
Jo sinä aikana päätettiin pei.ustaa oma aikakauskirja, joka alkoi
ilmestyä keväällä 1838, ensin, vuoden ajan, kuukausittain, mutta
sen jälkeen neljännesvuosittain. Seuraavat kaksi vuosikymmentä
olivat toiminnan vakaantumisen aikaa, ja sen jälkeen tuli yhtä
pitkä nousukausi. Histoi.iikin V luvussa on sitten tehty selkoa seuran 50-vuotisjuhlan vietosta ja Kansainvälisen Tilastoinstituutin
Lontoossa vuonna 1905 pitämästä kokouksesta. Vuodesta 1909
alkanut ajanjakso taas on luonnehdittu matemaattisten menetelmien
aikakaudeksi, ja sitä on jatkunut neljännesvuosisadan ajan, käsitellyn vuosisadan loppuun saakka. Eri luvussa on omistettu muistosanoja tärkeimmille seuran jäsenille, joita se vuosisadan kuluessa

::aTeyn|eeti:åsntTi.insl:iinväättku:eev:ianst:i::st==ni:åt=neräål.issståFiii:::säijå:kn:
nioitettuja tutkijoita.

Heistä on yhdeksän, niiden joukossa m. m.

Maztl"s, NewTparch,_ Stanley Jei_Jons, E}ooth iaL Eqgewor_th, es.L\euy

myös kuvin. Loppuluvussa on luotu katsaus taaksepäin ja eteenpäin. Siinä on m. m. huomautettu seuran toiminnan suuntautumisesta myös sen oman piirin ulkopuolelle, tietojen levittämiseksi laajempaan yhteiskuntaan. - Historiikkiin liittyy seuran
vanhojen, veiTaten seikkapei.äisten sääntöjen ja vuonna 1887 annetuii »Charterin» ohella myös luettelo seuran toimihenkilöistä ja eri1aisten mitalien ja muiden palkintojen saajista.
Teokseen kii`joittamassaan esipuheessa seuran silloinen esimies lordi j`4escon huomauttaa, että »The Royal Statistical Societylle» ei ole tai.peen ))vates sacerj); sen toiminta puhuu sen puolesta.
Voisi sanoa, että historiikin joka luku huomattavilla tosiasioilla

vahvistaa tätä arvostelua.
Mitä teoksen esitystapaan tulee, on lausuttava, että hyvin asiapitoista on myös tämän englantilaisen juhlakirjan sisällys. Mutta,
ehkäpä osittain tehtävän ja käytettävänä olleen tilan erilaisuudesta
riippuen, sen esitys on jossain määrin »kirjallisempaa» ja monine
hauskoine yksityiskohtineen lukijalle miellyttävämpää kuin Tilastoinstituutin histoi.iikki. Osittain näissä ehkä ilmenevät myös ne ei.ikoisuudet, jotka englantilaiselle ja saksalaiselle tyylille ovat omi-

naisia - silloinkin kuin jälkimmäinen tulee lukijan nähtäville
i.anskankielisenä käännöksenä.
Molemmat puheena olevat teokset ovat valaisevine asiatietoi.
neen tilastomiehille todellinen aaiTeaitta. Mutta hyvin hyödyl.
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1istä lukemista niissä on kaikille, jotka yhteiskuntaelämän ilmiöiden
ja varsinkin taloudellisten kysymysten tutkimusta hai`rastavat.
L.H.
TiRT`sT V\l AGEiMANN , Zwi,sclwnbi,lanz der Krisenpolitik. CAaTI TTeyrnanns

Verlag. Berlin 1935. Siv. VIII + 102.

Taistellessaan maailmanpulaa vastaan useat maat ovat kä}'ttäneet menetelmiä, jotka aikaisemmin olivat sekä käytännössä et,tä
tieteessä tuntemattomia. Sen sijaan, että taloudellisen toiminnan
aikaisemman kehityksen varrella ainakin niissä maissa, jotka liittyivät maailmantalouteen, noudatettiin suurin piii.tein yhtenäistä,
kunkin ajan hengen mukaista talouspolitiikkaa, on viime vuosien
pulapolitiikka saanut voimakkaita vaikutteita kunkin kansan
mentaliteetista, pei`ityistä tavoista ja asianomaisen inaan talouselämän rakenteen erikoispiirteistä.
Libei`alistisiin traditioihin sidottu Englanti on noudattanut aktiivista, yksityistaloudellista pulapolitiikkaa, jolla on liikemiehen ajattelutavalle ominaisia piirteitä.
Sen sijaan ovat Yhd}.svallat - Ta}.1or-systeemin ja teknoki.atian

kotimaana - i.yhtyneet parantamaan pulaa teknillisellä tavalla,
keksien uusia menetelmiä ja suorittaen niillä i.ohkeita kokeita.
Saksassa taas on uusi `-hteiskunnallinen vii'taus määi`änn?.t pulapolitiikan suunnan ja p}'rkimykset.
Niin hyvin Yhd)'svaltojen
kuin Saksan politiikassa on näin ollen interventio o]lut etualalla,
kuii taas Englannissa on koetettu mahdollisimman tai.kasti välttää valtiovallan sekaantumista taloudelliseen elämään.
Johtuen siitä, että pulapolitiikka mainitulla tavalla on muodostunut erilaatuiseksi ei`i maissa, ei Wcigem¢7tn esitä pulapolitiikan
välitaseessaan pulan kehit}-stä eri maissa ?'htenäisen menete]män
mukaisesti, vaan pyi`kii sen sijaan tarkastelemaan pulan olemusta,

pulapoliittisia menetelmiä ja pulapolitiikan menestystä kussakin
maassa vallinneiden olosuhteiden valossa. F.sit\'s muodostuu tästä
s}'ystä i]aikotellen hajanaiseksi, mutta, kuteL Wagemann huomauttaa, eri maissa käytetyt taistelukeinot näyttävät tällä hetkellä
rakennelmalta, josta yhtenäis}'}.s puuttuu, mutta tämä hajanaiselta näyttävä i.akennelma lisäyksineen, jotka ovat muodostuneet
ajan, paikan ja t,arpeen vaatimusten mukaisesti, on osoittautunut
useissakin tapauksissa varsin tehokkaaksi.
Pulapolitiikaii menest}'s riippuu Wagemannin mielestä lähinnä
siitä, miltä taholta poliittiset toimenpiteet ovat peräisin. Valtiovallan taholta tulleet toimenpiteet ovat, huolimatta siitä, että
juui`i ne näyttävät usein satunnaisilta ja sekavilta, osoittautuneet
tehokkaimmiksi siitä johtuen, että ne ovat suuntautuneet kaiisantalouteen sen ulkopuolelta. Juuri talouden ulkopuolelta tulevat
s}-säykset ovat näet osoittautuneet tehokkaimmiksi sellaisten pulien
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aikana, jotka liittyvät suhdannevaihteluiden pitkään aaltolijkkeeSeen.

Katsantokantansa mukaisesti Wagemann tai.kastelee sekä yksityistaloudellista että valtiotaloudellista pulapolitiikkaa. Yksit}'istaloudelliset toimenpiteet, joista vaikutuksiltaan tärkeimmät ovat
deflationistinen palkkapolit;ikka, hintojen koi`ottaminen, devalvatio, koi.kokannan alentaminen ja vemhelpotusten myöntäminen,
ovat tavallaan osoittautuneet menestyksellisiksi, mutta ovat kuitenkin samalla .vaikuttaneet aivan päinvastaiseenkin suuntaan.
Täten ovat deflationistinen palkkapolitiikka ja hintojen koi`ottaminen parantaneet tuotannon edellytyksiä, mutta samalla heikentäneet ostokykyä, devalvatio on edistänyt vientiä, mut,ta samalla
vahingoittanut tuontia.
T\Täistä syistä on yksityistaloudellisten
toimenpiteiden vaikutus muodostunut epämääi`äiseksi.
Samoin kuin ostokyvyn liian hidas kohoaminen osaltaan on ollut
pulan puhkeamisen ja jyrkkyyden syynä, samoin voidaan Wagemannin käsityksen mukaan saada kestävä nousukausi alulle vain
pai`antamalla ostokykyä. Tällöin on välttämätöntä, että valtio

hankkimalla uusia työmahdollisuuksia ryhtyy ohjaamaan kansantaloutta.
Edelleen on valtion tehtävänä säännöstellä ja tukea
tavaranvaihtoa ja hintoja sekä muissakin suhteissa laajentaa toimintasektoriaan. Erikoisen tärkeänä tehtävänä pitää Wagemann
maatalouden tukemista, sillä juui`i maatalous on osoittanut heikkoa
vastustuskykyä suhdannevaihteluissa.
Huolimatta valtion yhä suurenevista tehtävistä ei`ikoisesti pulakausien aikana, pitää Wagemann yksityisen yritteliäisyyden merkitystä erittäin tärkeänä.
Viime vuosien talouspolitiikka, joka
toisella puolen on rajoittanut ja supistanut yksityisen taloudenjohdon toimintamahdollisuuksia, pei'ustuu kuitenkin siihen, että
yksityisten yrittäjien tulee yhdessä valtion kanssa toimia yhteiskunnan määi'äämien suuntaviivojen mukaisesti. Päämääi'änä on
tällöin kokonaisuuden sopusuhtainen kehitys, joka nykyaikaisessa
kansantaloudessa ei voi tapahtua automaattisesti, vaan joka vaatii
määi.ätietoista johtoa. Yi.ittäjätoiminnan vastuuvelvollisuus muodostuu täten suuremmaksi kuin enrien.
Wagemannin esitys on täten sopusoinnussa nykyisen Saksan
taloudellisen suunnan kanssa. Kokonaisuuden etujen valvominen
valtion johdolla muodostuu näin ollen Wagemannin esityksen mukaan pai.haimmaksi taistelukeinoksi suhdannevaihtelujen epäkohtia
vastaan. Sen, missä määi.in tämä pei`iaate johtaa toivottuun tulokseen, voi tietysti vain tulevaisuus osoittaa.

H . I-I-o .
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ADOLF WEBER,

Kwrzgefasste Volkswirtschaftslehre und Volkswi,rt-

scÄCL/£spo!j££Å £7L ej7}em BCL7tde.

1936.
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Duncker & Humblot.

Mtinchen

Siv. 370.

se|.?t:aluko.nkn.ol:iiset,ae,enetåiaat,äl;aaiE.esn,aL¥:ytmuo.pdp::j:jua,yJiosT;u.k|:seetk:i:
Teos ansaitsee kumminkin monista syistä huomiota osakseen.
Ensiksikin se on hyvin selvä. Tekijä pyrkii lausumaan asiansa siten,
että kaikki voivat hänet ymmäi`tää, eikä suinkaan osoittamaan suurta oppiaan. Toiseksi hän on koettanut itse perehtyä talouselämään
omintakeisesti ajatellen, mutta tuhlaamatta aikaa joutavaan polemiikkiin. Lisäksi vielä teos sisältää esityksen kansal]issosialistisen
Saksan taloudellisesta elämästä ja rakenteesta, ja sen on kirjoittanut vapaamielinen talousmies, joka pyrkii ai`vostelemaan i`akentaakseen.
Vaikka Webei. katsoo arvokysymyksen olevan niin perustavaa
laatua, ettei ilman sitä kansantaloutta olisi, on hän sitä mieltä, että
sitä ei kuitenkaan voida lopullisesti selvittää, ja kohdistaa sen
vuoksi päähuomion hintaan, jota voidaan selvästi tutkia. Hän

edustaa sitä käsitystä, että tavaranhinta, työpalkka, korko - maakorko ja yrittäjänkoi`ko mukaan luettuina - ovat kaikki hintoja,

JioätnkaeiosTåån:åmhoyj;åk:;fiå:.:åisjååenT::yäT:ä:ki'`nakt.asriå::aEin`åäi:
vaihtelut i`ajoittuvat vaikuttamaan pelkästään kysymyksessä olevaan tavaraan, vaan ilmiö on hyvin monimutkainen.
Korkoteoi`iaa esittäessään tekijä ei`ottaa toisistaan m. m. alkuperäisen koron, joka maksetaan pääomankäyttöoikeudesta, ja lainakoi.on, joka taasen on joko diskonttokoi.koa taikka tavanomaista
koi.koa. Selvempiäkin jaotuksia saattaisi olla, ja voi ajatella, että
puhuttaisiin esim. pääoman tuottamasta tulosta, rahan korosta ja
lainakorosta. Weberkin puhuu Casselin tapaan »Kapitaldispositiosta», jonka Nevanlinna kääntää sanalla pääoman käyttöoikeus. Epäselväksi jää kuitenkin, mitä tämä »pääomankäyttöoikeus» 1opulta on.

Pulateoriassa teoksessa asetutaan ehdottomasti sille kannalle,
että liian pieni säästäminen on pulan aiheuttaja ja että sitä voidaan

gårilå|i,taenont|o:;.tåvak;itsti:gåJ`raitt:fiiä:sä;äyd:i|åo=aahndoHi:::å:::Eisntf:
kia tuloja uusilla aloilla. Tekijä mainitsee nimenomaan, kuinka
tärkeätä oli Saksan taloudelliselle vaui'astumiselle, että Hitler
kohdisti huomion autoteollisuuden laajentamiseen ja siitä kulkulaitosten ja tieverkoston parantamiseen, näin ollen siis edistämällä
liikennettä elvyttäen taloudellista toimintaa.
Teoksessa asetutaan jyrkästi kielteiselle kannalle Marxiin ja
kommunistiseen suunnitelmatalouteen nähden, ei`ittäinkin sen Venä-
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jällä esiintyvässä muodossa. Ede]leen todetaan, että valtion on
pidättäydyttävä ainakin laajemmin suunnitellusta omakohtaisesta
taloudellisesta toiminnasta voidakseen sitä paremmin johtaa maan
koko taloudellista elämää ja kansan parasta.
Kansantalouspolitiikan alalla tekijä selostaa tai`koin Saksan
maatalouden uutta jäi.jestelmää, jonka avulla on luotu suuri määrä
n. s. talonpoikaistiloja, n. 700 000, suuruudeltaan 7.5-125 ha, ja

jotka tuoton kannalta täyttävät määrättyjä ehtoja. Näitä tiloja
ei saa jakaa, ei kiinnittää ]ainoista eikä myydä. Niiden on mentävä
perintönä kokonaisuudessaan yhdelle perilliselle, vain irtaimistoa
on oikeus jakaa muille pei`illisi]le, mutta näillä on oikeus täysikäisyyteensä saakka saada kasvatus ja valmistuminen toimeensa kotitilalta, ja jos he omasta syystään joutuvat hätään, työtä vastaan
tyyssija ja tui`va kotiti]alta.
Tällainen pyTkimys on kieltämättä hyvä, sillä sen avulla koetetaan luoda itsenäinen vahva maatalousväestö ja turvata sille osalle
väestöä, joka ei jatkuvasti saa maasta elinehtojaan tyydytetyksi,
riittävä ammattikasvatus ja ty)7dyttävä toimeentu|o. Avoimeksi
jää kuitenkin kysymys, ovatko seui.aukset aina toivottavia. Jo
se seikka, että maanomistaja, joka ei täytä talonpojalle asetettavia
vaatimuksia, saatetaan syriäyttää talonsa johdosta, jopa julistaa
talonsa menettäneeksi sangen mutkattomal]a tavalla, herättää
epäilyksiä, ja enemmän vielä toinen seikka. Miten käy, jos talonpoika haluaa luopua tilaltaan, eikä ole toista hänen sijaansa tulijaa?
Millaiseksi tu]ee talonpoikien sukulaisten asema, jos heitä suui`emmissa määi`in lähetetään kotitiloil]een turvapaikkoja saamaan ja
työ]lä leipäänsä ansaitsemaan? Niin kauan kuin maata johtaa
valistunut hallitus ja olot ovat normaalit, voidaan nämä ja monet
muut epäilykset huoletta jättää sikseen, mutta jos jostakin syystä
o]ot huononevat ja mielivalta pääsee i.ehoittamaan, voidaan täten
joutua palaamaan keskiaikaisiin oloihin.
Mielenkiintoista on todeta, kuinka koko elinkeinoelämä on koetettujakaa suui`iin elinkeinoi.yhmiin, joita kutakin johtavat. vastuunalaiset johtajat. Weber esittää joka kohdassa, missä katsoo syytä
olevan, ankaroitakin epäilyksiä jäi`jestelmää vastaan, esittäen kuitenkin aina sama]]a vastasyyt, jotka ovat tällä kertaa pa.kottaneet
nykyiseen järjestelmään tui.vaamaan taikka jotka myöhemmin

saattavat poistaa nykyisin vielä tuntuvat haitat. Eritt,äinkin näyttää nykyinen Saksa odottavan sangen paljon johdonmukaiselta ja
järkiperäiseltä kansalaiskasvatukselta. Täytyy muistaa, että Saksa
on vanhastaan kasvatusteoi`eetikkojen luvattu maa ja että vanha
armeija kykeni siellä täsmällisellä toiminnallaan luomaan sotilåallisen järjestelmän, joka kesti neljä vuotta koko muun maailman
painoa.
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Viimeisessä osassa kirjoittaja koskettelee m. m. maailman talouspulan syitä. Tietysti hän huomauttaa i.auhansopimuksien epäkansantaloudellisista
rajoista,
sotakorvausvaatimuksista,
sotalainoista, Amerikan lapsellisesta talouspolitiikasta, Venäjän ei`istäytymisestä ja yleisestä epäluulosta kaikkia kohtaan. Lyhytaikaiset lainat oli kiinnitetty pitkäaikaisiin sijoituksiin, ja kultamaksuihin oli turvauduttava, kun ei enää voitu vanhaan tapaan
tasoittaa kansainvälisen kaupan avulla eri maiden välisiä maksusuhteita. Tätä maksutapaa vaikeutti vielä ennenkuulumattoman
laaja kullankasautuminen yksityisiin vai.astoihin ja pankkiholveihin. Tekijä näyttää olevan sitä mieltä, että joko vapauttamalla
koko talouselämä sitä rasittavista kahleista taikka luomalla koko
maailmaa käsittävä järjestelmä on pulasta selvittävä.
Kuten huomataan, ei teos sisällä mitään sanottavaa uutta,
mutta se on mielenkiintoinen osoittaessaan, mitkä kysymykset
nykyään Saksan talouselämää askai.ruttavat ja millä tavoin niitä
käsitellään. Tuotantokysymys on saanut väistyä jakautumiskysymyksen tilalta, ja käytännölliset toimenpiteet tunkevat teorian
taka-alalle. Tiede on alistettu valtakuntaa palvelemaan, ja tuntuu
siltä, kuin olisi korkeimpia inhimillisiä arvoja uhrattu poliittisten
tai.koituspei.ien tähden.
Kansallissosialistinen teoi`ia,
sellaisena
kuin se Weberin teoksessa on esitetty, ei kestä tieteellistä ai`vos-

telua, mutta toisaalta voitanee myös sanoa, että ilman näitten
poliittisten tarkoitusperien toteuttamistakin tiede olisi ehkä olosuhteitten pakosta käynyt mahdottomaksi.
4. G. W.

KflTsflus ULKOMfllDEN
n i K fl K n U S L E H D i S T Ö Ö N.
EKONOMISK TIDSKRIFT.

N..o 5,1935. -Davi,d, Davi,dson, Några teoi.etiska och praktiska
probzem. Kirjoituksensa ensimmäisessä osassa tekijä tarkastelee
Ricai`don arvo- ja hintateoi'iaa. Mikäli halutaan tätä teoriaa
arvostella, sille on annettava se sisältö, minkä se olisi saanut,
jos Ricardo olisi elänyt nykyhetken olosuhteissa. Kirjoituksensa
toisessa osassa, jonka alaotsakkeena on »taloudellisen niukkuuden
ja taloudellisen arvon funktio kansantaloudessa», tekijä esittää
käsityksensä niistä tutkijoista, jotka ovat katsoneet voivansa poistaa nämä käsitteet kansantaloustieteestä. Ei'ikoisesti hän tässä
yhteydessä arvostelee Pai.etoa ja huomauttaa, ettei tämäkään
voinut rakentaa järjestelmäänsä ilman niukkuuden käsitettä, vaikka
tietämättään käytti siitä toista nimitystä. Kolmannessa osassa
tekijä koskettelee sitä Myrdalin hypoteesia, että tapaukset, jotka
sattuvat vasta tulevaisuudessa, voivat olennaisesti vaikuttaa jo
nykyhetken tapauksiin. Tekijä osoittaa tämän mahdottomaksi
ja huomauttaa, että Myrdal on tällaista yrittäessään sortunut
magiaan.
STATS¢KONOMISK TIDSSKRIFT

N..o 4,1935. -C.O. Peuersson, Till fam{ljens sociologi. John 0. Egeland, Ozjeindustrienrs og tankskibfartens utvihling i staii,s£j*kens Zgs. Tekijä tarkastelee tankkilaivaliikenteen suhdanteita tämän liikenteen loistoajoilta juui.i maailmansodan jälestä, sen jälkeen
seui.annutta laskua ja nykyisiä edellytyksiä i`ahtien nousuun. Aikaisempaan noususuuntaan vaikutti yhä lisääntyvä öljyntai`ve. Pulaajan alussakaan ei öljytuotanto sanottavasti supistunut, mutta
tilanne huononi liiallisen tankkilaivaston lisäämisen takia. Kun
nyt öljyntuotannon järjestämisellä on saatu aikaan paremmat suhdanteet öljyteollisuudelle, antaa tämä asiaintila sysäyksen myöskin
tankkilaivaliikenteen parempaan suuntaan kehittymiselle. - H.
Fiskaa, B{bliografi over Universtietsbibl,iotekets anskaffelser av samfundelsvidenskapelig l,i,ti,erctiw i 1934.

KATSAUS ULKOMAIDEN AIKAKAUSLEHDISTööN

91

N :0 5-6,1935. -Henri:k Palmstrom, Om en l)efdkrirbgsgruppes
tA£p£Ä!{7ig g/.e7tnem de 6£s£e JOO år.

Tekijä pyi.kii tutkimuksessaan

taloudellis-tilastollisella käsittelyllä selvittämään väestön ja taloudellisten olosuhteiden välistä yhteyttä. Tutkittuaan aineistoaan
eri puolilta tekijä toteaa, että ylioppilaiden luvun kasvu johtuu
maan taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Suorite-

tut tutkinnot ovat suhteellisesti vähentyneet ylioppilaiden lukuun
veiTattuna, riikä johtuu siitä, että yksityisen elinkeinoelämän tarve
on entistä enemmän sitonut ylioppilaita palvelukseensa. Ero valtion ja yksityisen vii`kailijan välillä onkin tästä syystä nykyisin
huomattavan pieni. Lopuksi tekijä katsoo osoittaneensa, että
käsittelyrialaisen väestöryhmän kehitys yleensä on käynyt samaan
suuntaan kuin yleinen taloudellinen kehitys ja että se vapaus, mikä
tietyllä säädyllä on kehittymisedellytyksissään, on rajoitettu ja
olennaisesti määi.ätty taloudellisen elämän i`akenteen kehittymisessä.
N:o 1,1936. -K. Schonheyd,er, Den iniernasjonqle vc.lutasj!tms/.o7} og s£ciz}j!j6erjngspza77®e7te.

Huomauttaessaan siitä

sotkui-

sesta tilanteesta, joka nykyisin vallitsee valuuttaoloissa, tekijä
toteaa, että järjestelmä on vienyt oloihin, joita ei voida hallita
niillä keinoilla, jotka aikaisemmin olivat riittäviä. Jäi'jestelmän
puutteet ovat perustavaa laatua, ja näin ollen ei olekaan ainoastaan
kysymys valuuttain vakiinnuttamisesta, vaan kokonaisesta suunnanmuutoksesta kansainvälisissä valuuttaoloissa. Positiivisena
ehdotuksenaan tekijä esittää, että paperivaluutat on nostettava
kohtuulliseen kui.ssiin suhteessa kultavaluuttoihin. On hyväksyttävä kansainvälinen laskuyksikkö, joka tulisi säännölliseksi perustaksi kaikille sopimusluontoisille velvoituksille. Rahan sisäisen ja
ulkoisen maksukelpoisuuden järjestelyssä olisi huomioitava sen
kurssi valuuttamarkkinoilla suhteessa tähän kansainväliseen lasku-

kki:;5ftöLöins.es=kTärsoi:g||äpäengt¢e,nä?å'nsåvåågtra„|S.6j6dkeenft|:':enÅt':gå.Jirai:i:tÄ:
piirrettä, kollektiivitaloutta, ja nojaudutaan etupäässä siitä käytettävissä oleviin virallisiin lähteisiin. Lopuksi valaistaan tämän talouden
asemaa sosialistisen rakentamistyön yleisessä teoi'iassa ja annetaan yleiskatsaus Venäjän maatalouden kehitykseen kollektiivijär-

iestelm.ån a;ikima. - Erling Petersen, En merkelig bok fra 1840.
Tekijä pitää harhakäsitykseiiä sitä luu]oa, että monetäärisiä pi.obleemeja nykyisessä kii.jallisuudessa muka katsottaisiin uusilta näkökannoilta. Viitattuaan eräiden tunnettujen teoi`ioiden periytymiseen 1800-luvun alkuun, tekijä ilmoittaa Sir John William Lubbock'in v. 1840 ilmestyneessä kii.jasessa »Om cui'i'ency» löytäneensä
vastaavaisuutta Fisherin tunnetulle kvantiteettiteorian yhtälölle
PT =M:V' + NI.N. -Aktiebanker og sparebanker i 1935.
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Band 142, He|t 6.

- Hans Peter, Studien z,ur Kapitalzins-

oczeJ. Pro/j!£heo7|.e t47.cZ }.hJ.er J14e!hode.

Kii.joittaja pyi.kii osoittamaan,

minkä]aisia vääriä perusteluita ja vii`heellisiä johtopäätöksiä sisältyy pääomakoi`osta esitettyihin eri teorioihin. - W{JÄezm 4Z7ez,
W achstumsschwankungen mittetew].opäisclwr V öl,ker seit dem Mi,tteLc!!!er. Kirjoituksessa todetaan tilastollisten y. m. tietojen nojalla,
että Keski-Euroopan väestökehitykselle on ollut luonteenomaista
lisääntymisen ja vähentymisen vuorottelu. Ulkonaisten tekijöiden

ohella on tähän väestön kasvurytmiin ollut i`atkaiseva vaikutus
sisäisillä voimilla, lisääntymistahdolla.
Tämän tekijän selvittely
ja erittely ei ole kuitenkaan mahdollista; se on mysteerio. Sellaiset
pessimistiset ennustelut kuin Spenglerin johtavat hai.haan. Väestön kasvun pysähtymisen aikoja tulee, kuten aikaisempinakin vuosisatoina, seuraamaan väestön lisääntymisen aika.
Band 143, Heft 1.-Ouo v. Zw'iediyeck-Si}demhorst, Rech±sb{ldung,
S£cici£sgewci!£

t47td

Wi.i.€schc!/t.

Kirjoitus

muodostaa

perustee]]isen

arvioinnin Heinricli Mitteis'in laajasta keskiajan läänitysoikeutta
koskevasta teoksesta.
Kii`joituksessa korostetaan vai.sinkin sitä
seikkaa, että oikeushistoi`ialliset tosiasiat eivät saa täyttä valaistusta, ellei riittävässä määi`in oteta huomioon taloudellisten olosuhteiden vaikutusta valtion muodostumiseen. - EJ.jc7} Schnez.der,
Das Zei,tmoment i'n der Theorie der Produkti,on.

KiTioL\taiaL åatkaaL

aloittamaansa aika-momentin merkityksen selvittelyä. Tällä kertaa
kirjoittaja kohdistaa huomionsa niihin vaikutuksiin, joita aikailmiöllä on yksinäisyrityksen piii.issä tapahtuvaan tuotantoprosessiin. Erikoisesti tutkitaan, mitä aika-tekijä vaikuttaa kahteen pitkäaikaisen realipääoman pääryhmään: rakennuspääomaan ja konepääomaan.
Bcbnd, 143, I-Ieft 2. - Adolf Weber, Uber die 1)eru|sständische
JczeG ;7t Dew£schzcbricz.

Aluksi luodaan historiallinen katsaus nykyisin

taas muotiin tulleen sääty- ja ammattikunta-aatteen esiintymiseen
Saksassa. Kirjoittaja on sitä mieltä, että romantikkojen ihailema
keskiaika ei voi tarjota esikuvia nykyajalle, koska sosialiset, eetilliset ja etenkin taloudelliset edellytykset ovat aivan erilaiset. Kirjoittaja arvostelee varsin terävästi Othmai. Spannia ja hänen johtamaansa universalistista koulukuntaa lausuen ihmettelynsä, että
nämä muuten älykkäät ja asiantuntevat kansantalouden tutkijat
voivat uskoa sellaiseen utopiaan kuin säätyvaltion uudelleen pei`us-

töminen.

- Leo Dresclwr, Landwirtschaft und Agrarpotitik der

Vereinigten St,aaf,en von Ameri,ka bi,s z,w. Agricultur Ad,iustrr.em
4c!mj7Ljs£r¢£jon.

Kirjoituksessa esitellään Pohjois-Amerikan Yhdys-

valtain maatalouden ja maatalousp.olitiikan vaiheita »pioneeriajasta»
lähtien aina Rooseveltin suunnitelmataloudelliseen kauteen saakka.
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WELTWIRTSCHAFTLICHES ARCHIV.
43 Bcmd, He/£ J. -Aikakauskii`jan numerossa käsitellään viime
vuosina esiintyneitä valuuttamuutoksia eri maissa. - N. F. HoZ!,
Gri}n,de und, Folgen der Abwertung des engtischen Pfundes. Pmnan
ai.von alentuminen johtui ensi sijassa sen vakauttamisesta liian
korkealle tasolle vuonna 1925 sekä sitten myös siitä, että taloudel-

lisåidJ;a,,opålii::i:etEålgo|åunhnti:etv:|eukir,äatpop|:ii,i:|`:åenasgåfiat;onprf::ts=
kin nykyään vahvempi kuin vuonna 1925.
De¢cbJ¢cb£jo7%prozJZGm

j73

D&nemcbrÅ.

- Cor! Jver6e7t, Dcu

Vuonna

1931

johti

Tanskan

taloudellinen riippuvaisuus Englannista kruunun alentamiseen.
Maataloustuotteiden hintojen jatkuva alentuminen aiheutti kuitenkin sen, että punnan kui`ssia korotettiin myöhemmin noin 25
°/o:11a. Valuuttapolitiikka ei ole kuitenkaan voinut turvata edes

inaaialoudenkaan ase;maa. -Wi,l,hel,m KeiLhau, Di,e |aktische SchilZj7Lgkro7% JVorwege7%.

Ne syyt, jotka vuonna 1931 johtivat Norjan

kruunun arvon alentumiseen, muodostuivat osaksi jo maailmansodan aikana, sekä ei.ikoisesti vuosina 1925-1928, jolloin deflatio
rajoittui vain määräty.me aloille. Vuoden 1933 heinäkuusta läh-

täenrounb:rograinagn:ulr-pna"p:ear:wt3_Fr"uun:gy:n:å_sschh;:l_Len¢gf.|9ii:|.Er#"5_|i_lnf&a+htLå
siitä, että hinnat - erikoisesti vähittäishinnat ja työpalkat kohosivat maailmansodan aikana ja sen jälkeen, voitiin kultakanta
säilyttää, sillä koi.keat vientihinnat ja teknilliset parannukset alensivat tuotantokustannuksia nousukauden aikana. Tilanne olisi
kuitenkin käynyt myöhemmin kestämättömäksi, ellei Englannin
esimerkki olisi antanut aihetta alentaa ki`uunun ai`voa. - C. G. W.
Schumann, Die ALbwertung d,es si}d,afrikanisclwn Pfundes. V a+uuL+amuutos, samaten kuin taloudellinen kehitys yleensäkin, perustui
Etelä-Afrikassa kultakaivosteollisuuden alalla tapahtuneisiin muutokstiin. - J . L. K. Gifford, Di,e Devalvctiion i,n Aust,rcdi,en und Neuseezcb7td. Devalvation syynä oli Austraaliassa ensi sijassa maksutaseen

epåedu"is"s.. -K.oii. Malsugka,_ Die. Abwer!L!n.g .de8. japan.is`clwn
yG7®. Japanissa toimitettu devalvatio on kirjoittajan mielestä
vaikuttanut edullisesti taloudelliseen edistykseen.
- Her77icm7t
Å4cLa?, Abwer£L47®g u7LcZ F7}£wer£z&7ig £ri C7}jze. Kii`joittaja kuvailee Chi-

lessä viime vuosina esiintyneitä valuuttamuutoksia. - OsÄcw E7®gl,änder, Di,e Devalvat;i,on der tschechosl,owal{i,sclwn Krone i,m Jahre
J934. Devalvatio keskeytti aikaisemman deflation, jolle oli ominaista kotimarkkinahintojen suhteeton korkeus. Devalvation aiheuttama liike-elämän vilkastuminen muodostui kuitenkin vain ohi•[![nne;v.*ks;i. -Charl,es Roger, Di,e Wäl"ungsabwertung und, di,e Poli,ti,k des wirtscha|tiichen Wiederau|baus i,n Bezgien. BelstarL devalvatiopolitiikan tarkoituksena oli tasoittaa Belgian frangin ja
muiden valuuttojen välistä ostovoimaeroa. - Jo7}7t Do7tcbzdso7t,
D£e Deya)Z¢cL£jo7t £7t cze7t Vere£7®€g£e7t Sfcbcwe7}.

devalvation teoreettista ja poliittista perustaa.

Kirjoittaja tarkastelee

KERTOMuS KnNsnNTnLouDELLISEN
VHDISTVKSEN ToiMiNNnsTn
VUONNfl 1935.

Kuluneena vuonna on Kansantaloudellisen Yhdistvksen toiminta, edellisen juhlavuoden jälkeen, siirtynyt jälleeri säännöllisiin uomiinsa.
Kokouksia Yhdistyksellä on ollut yhteensä 7, joista 4 kevätlukukaudella ja 3 syyslukukaude]la. Ensimmäisessä kokouksessa
helmikuun s p:nä tohtori 4. E. rwdee7. piti esitelmän taloudellisesta
kehityksestä vuonna 1934. Esitelmä aiheutti vilkkaan keskustelun.
Seuraavassa kokouksessa maaliskuun 11 p:nä kanslianeuvos L. fJcm
mo/.c} piti esitelmän tulliverotuksen aiheuttamasta rasituksesta.
Myöskin tätä esitelmää seui`asi valaiseva keskustelu. Ei.ityisen
vilkasta mielipiteenvaihtoa aiheutti varatuomaTi J. W. f?¢nge!!in
esitelmä vapaaehtoisen asutustoiminnan rahoittamisesta valtionvaroilla Suomessa, joka esitelmä pidettiin huhtikuun 4 p:nä. Kevätlukukauden viimeisen esitelmän »Liikatu.otantokysymyksiä maailmantaloudessa» piti maisteri P. J. Jvi.ÅtÅJcw.7te73 toukokuun 6 p:nä.

Syyskauden ensimmäisessä kokouksessa lokakuun 11 p:nä piti
Yhdistyksen esimies, professoi.i Kyö.St; H¢c!!¢/.cÖ erittäin valaisevan

esite]män »Maakysymyksemme nykyhetkelläi). Tämä samoin kuin
tohtoriA. E. 7't&deerin marraskuun 14 p:nä pitämä esitelmä »Verotuksen uudistaminen ja maalaisliittolaisten veroehdotukset» aiheutti
laajan keskustelun. Joulukuun 13 p:nä pidetyn vuosikokouksen
ohjelmassa oli esittelijäneuvos JV..;Zo 4. J14c}7i7t£on esitelmä »Sosiali-

vakuutus huoltomuotona, lähinnä silmällä pitäen vanhuus- ja työkyvyttömyysvakuutusta)).
Kokouksissa on Yhdistyksen esimies lausunut muistosanoja
seui.aavista vuoden kuluessa kuolleista Yhdistyksen jäsenistä: teollisuusneuvos

LCLZÅrj

Ä-i4oppcimöÅi.,

pankiiijohtaja

Väi.7tö.

La[t#o!¢,

apteekkari Bemd£ Fo].SbJom, asutusneuvos Ejno Å'cLzmcbrj, fil.maisteri
Be7t/.omj7} Tt4t47.cme7t ja pääjohtaja E. W. SÅogsfrö.m.
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Varsinaisten kokousten lisäksi oli syyskuun 16 p:nä esitelmätilaisuus, jossa kuuluisa hollantilainen kansantalousmies, professoi`i
C. 4. Verrj/.Jt Sct4¢r! Yhdistyksen vieraana ja kutsusta piti suui.e]la
mielenkiinnolla kuullun esitelmän »Das Wesen der kapitalistischen
Gesellschaftsordnungi). Tilaisuuteen oli lähetetty kutsu» Ekonomiska
Samfundetin», »Sosialipoliittisen YhdisLvksen» ja »Suomen Liikemiesyhdistyksen» jäsenille. Esitelmätilai.'suuden jälkeen oli professori ja rouva Veri.ijn Stuai`tin kunniaksi järjestetty Seui`ahuoneeseen
illalliset, joihin kutsuvieraina ottivat osaa myös pi`ofessori Äfc"!/
B. Gjzson Chicagon yliopistosta ja »Baltic lnstitutionin» johtaja

Josef Borowik Puolasta.
Kokouksiin nähden on vielä syytä panna mei.kille,että vuoden
alussa Yhdistys .Johtokuntansa esityksestä luopui vanhasta tavasta,
jonka mukaan esitelmänpitäjä keskustelun aikana johti puhetta.
Tämä muutos johtui siitä, että Yhdistyksen saavutettua nykyisen
laajuutensa katsottiin Yhdistyksen esimiehen yleensä voivan henkilötuntemuksensa ja kokemuksensa nojalla kiinteämmin johtaa
puhetta kuin tilapäinen esitelmänpitäjä.
Kaikki Yhdistyksen kokoukset on pidetty Säätytalossa. Osanottajain luku on vaihdellut 26:sta 70:een; keskimääi.in on kokouksissa ollut 44 henkeä.
Yhdistyksen julkaisutoiminta on jatkunut vai`sin laajana. Sar-

jassa »Kansantaloudellisia tutkimuksia» on ilmestynyt pi.ofessori
JJm. Ä'ofJeron teos: »Tulokäsite ja julkinen talousi) sekä pi`ofessori
Kyö.s££ Hc{cL£cv.cm tutkimus: »Maakysymyksemme, periaatteellista
selvittelyä», minkä lisäksi paraikaa.painetaan maisteri K. 4. Vcmch
mon teosta »Vientitavarain kuljetusmaksut». »Kansantaloudellisen
käsikirjaston» sarjassa julkaistavista teoksista on pi`ofessori J;m.
KofJero saanut kauppapolitiikkaa esittävän käsikirjoituksensa jok-

seenkin valmiiksi, lukuun ottamatta eräitä tila'stollisia täydennyksiä
ja lopullista viimeistelyä, joten sen painatus voidaan ennen pitkää
aloittaa.

Senaattori

O. W. Lot4Ä£vz4or£

on

valmistellut

teostaan

vakuutustoiminnasta, mutta työn loppuun saattaminen vaatii vielä
aikaa. Muita puheena olevaan sarjaan päätettyjä teoksia ovat
niiden kii`joittajat toistaiseksi valmistelleet vain aineistoa kei'äile-

mällä.
Tämäii julkaisusarjan toimituskunnan työvaliokuntaan
ovat Yhdistyksen puolesta edelleen kuuluneet kanslianeuvos
L. Ha)rm¢/.c} ja professoi.i Ei.7m ScLc!r£ sekä kustantajan puolesta yliaktuaari J14. S£7.ö.mmer.

Sitä tutkimusta, jonka Yhdistys on teettänyt sota-ajan vaikutuksesta Suomen kansantalouteen, ei tänäkään vuonna ole voitu
suorittaa loppuun, kun tutkimuksen tekijä muiden, kiii'eellisempien
kirjallisten töiden takia ei ole saanut siihen vielä aikaa.
»Kansantaloudellinen Aikakauskii.jai} on edelleen ilmestynyt
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Yhdistyksen julkaisemana ja jäsenilleen jakamana.
Päätoimittajana on ollut tohtori 4. E. TZÅdecm ja toimitussihteerinä yliaktuaai`i M. St7.ö.mmcr. Toimituskuntaan ovat lisäksi kuuluneet ylitirehtööri Ej7tcir Bö.ö.k, kanslianeuvos Leo Hcmmcv.ci, professori
O. K. Kilpi, toh+oTi Pacwo Korpisaari, pTo£essoT.i J. H. Vennol,a
sekä

¢ZJeÅ;r/.oi.£!c!7t%£.

Painatuksesta ja jakelusta

on huolehtinut

Helsingin Uusi Kirjapaino Oy.
Yhdistyksen kirjasto on kuluneena vuonna edelleen kasvanut
ei`i vii`astoilta, seui`oilta ja liikelaitoksilt.a säatujen julkaisujen johdosta.
Kirjastoa on myös kartutettu ostamalla ei.äitä teoksia.
Yhdistys puolestaan on osittain vaihtokappaleina, osittain ilmaiseksi jakanut julkaisujaan. Suui.empia kirjalahjoituksia on tehty
Pitkärannan Työväenopistolle, Yhteiskunnallisen Koi`keakoulun
Oppilaskunnalle ja Hämeenlinnan Maakunta-ai.kistolle.
Yhdistyksen raha-asiain hoito on kuluneena vuonna ollut jokseenkin tasaista, kun tulot ovat ilman erikoisia vaikeuksia riittäneet
menoihin, joista osa asiallisesti kuuluu edelliseen vuoteen. Tyydyttävään tulokseen ovat edelleen olennaisesti vaikuttaneet ne

avustukset, joita suurimmat pankkilaitokset ovat Yhdistyksen
toiminnan tukemiseksi myöntäneet, yhteensä 55 000 mai.kkaa,
minkä ohella on mainittava Alfred Kordelinin säätiöltä saatu 10 000
markan suuruinen määrä. Saman kokoisen avustuksen ovat
Suomen Pankin valtuusmiehet Yhdistykselle myöntäneet hoitamistaan Längmanin rahaston varoista. Varsinaista valtionapua
Yhdistys on saanut vain 12000 markkaa ja Kansantaloudellinen
Aikakauskirja ei`ikseen 6 000 markkaa eli yhteensä 18 000 mai`kkaa.
Sitäpaitsi on Yhdistykselle myönnetty raha-arpajaisvaroista 6 000
markkaa ja Aikakauskirjalle niinikään 6 000 markkaa sekä avustusta
Oslon kansantaloudellista kokousta varten 8 000 mai.kkaa. Jäsenmaksutulot, jotka edellisenä vuonna olivat poikkeuksellisen suui.et,
ovat supistuneet melkoista pienempään määi`ään, 29 000 mai`kkaan. Talletusten korot ja osakkeista nostetut jako-osuudet ovat
korkokannan alentuinisen .johdosta vähentyneet,
jääden alle
15 000 mai.kan. Aikakauskii.jalle on kertynyt ilmoitustuloja ja
tilausmaksuja 13 000 markkfla. Julkaisuvaraston myynnistä on
saatu lähes 850 mai`kkaa. Täten Yhdistyksen kaikki tulot kuluneelta vuodelta nousivat 170 000 mai.kkaan.
Menojen puolella ovat edelleenkin olleet suurimpana eränä
Kansantaloudellisen Aikakauskirjan kustannukset, jotka nousivat
jokseenkin samaan määrään kuin edellisenä vuonna eli 65 000
markkaan, lukuun ottamatta sen liitteenä julkaistua Yhdistyksen
historiikkia.
Mainitun historiikin kirjapainolasku, lähes 21000
markkaa, on suoritettu vasta kuluneena vuonna. Kansantaloudel1isten tutkimusten sarjan aiheuttamat menot nousivat yli 29 000
markan. Esitelmäpalkkiotili, johon myös ulkomaisen luennoitsijan
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matkakustannukset on merkitty, nousivat yli 11000 markan.
Yhdistyksen toimihenkilöiden palkkioihin meni sama määi`ä kuin
edellisenä vuonna eli 42 600 markkaa. Osanotosta Pohjoismaiden
kansantaloudelliseen kokoukseen aiheutui valtiolta saadun avustuksen lisäksi 8 000 markkaa menoja Yhdistyksen omista vai`oista.
Postimaksuja, ilmoituskuluja, puhtaaksikirjoituspalkkioita ja' erilaisia muita menoja kertyi noin 12 000 markkaa. Kuluneen vuoden menot, joista osa asiallisesti kuului edelliseen vuoteen, nousivat 167 000 markkaan eli 3 000 pienempään summaan kuin tulot.
Yhdistyksen i`aha-asiat ovat siis, juhlavuoden vaatimien poikkeuksellisen suurten menojen jäll"en, veiTaten pian päässeet täysin tasapainoon.

Kuluneena vuonna on Yhdistykseen valittu 26 jäsentä, nimittäin: johtaja T'jJho AhozcJ, tuomari L¢h/.cb Co6tre'7t, valtiotieteiden
karLd. Mi,riam EkhoLm, £il. toh`or± Nizs Glustaf Ehrnrooth, laLki:t.
tohLOT.L Bryrwtf Honkasalo, maisteT± S. A. Inh,ata, ma±steT.L 0. U.

J äwinen, a`gTonorri J ohannes Kal,ti,o , iohtaiaL Einar Keinänen, rr\aisteT±
Urho Kivimäki, f;il. kand. Pauli Korpisaari, nota.i.\ Torgr.y Lindgren,
vai.atuomai.i ACLrre L£7t£urj, maanmittausinsinööi.i Ar££wrj Lö.7inz)ohm,

"a±steT`± Aili Mäkezä, £il. tohtoT± Frithiof NevanlinrLa, lehLor± Lauri

Pelkonen, akLua&i.i K. U . Pihkcda, maister± Irma Poijäwi, rririisteT±
Hj . J . Procop6, rna;ister± Yriö Sutinen,\aLk;iL. tohLOT:.L Tapio TarJame,
insinööri Pc"J 7'Äorw¢Z!, fil. kand. H. G. Vcbzve, maisteri K. 4. VcEna772o sekä metsänhoitaja Asscw WjchmcbJ?J?. Yhdistyksen jäsenluette-

losta on poistettu 10 nimeä. Yhdistyksessä on nykyään 553 jäsentä.
Yhdistyksen edustajina Suomalaisen Kirjallisuuden Edistämisvai.ojen Valtuuskunnan yhteiskuntataloudellisessa osastossa ovat
olleet kanslianeuvos Leo .ZZcwmcy.cL ja senaattori 0. W. Lo%h£¢i4or®.,

varalla tohtoi`it P¢¢vo Korpi.s¢ciri: ja 4. E. TZÅdeer. Alfred Koi`delinin
rahaston tieteiden jaostossa on Yhdistyksen edustajana ollut ylitirehtööri Ei.7tcw Bö.ö.k ja hänen varallaan professori 0. K. K£Zpj.

Yhdistyksen edustajaksi Virkamiesyhdistysten Keskusliiton yhdessä
ei.äiden muiden järjestöjen kanssa asettamaan komiteaan, joka
käsittelee vii`kamiesten jatkokoulutusta, on valittu pi`ofessori K-#ö.sti.
Haataja.
Kansanta]oudellisen Yhdistyksen esimiehenä on kuluneena
vuonna ollut professori Kyö.S££ JJcicL*cv.cb, varaesimiehenä kanslia-

neuvos Z,eo jJ"mcv.¢ ja johtokunnan muina jäseninä tohtori A. E
Tudeer, paLr\k±njoht&ia K. J. Kalliala sekå allekii.joittanut. Yhd±styksen rahastonhoitajana on ollut kanslianeuvos L. ZJ¢rm¢.7.cb sekä
kirjaston ja kirjavai`aston hoitajana yliaktuaari Jjmcbr£ TeL./.t4!ci.
Sihteerinä on toimiiiut cizJeÄJr/.o£££cmt4C.

Yhdistyksen tilit vuodelta 1934 tarkastivat pankinjohtaja K7tzÅ!
PoZ6n ja pro£essoT± Ilm. Kovero.
I-Ielsingissä, joulukuun 31 p:nä 1935.

Br. Suviranta.
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`.on Minislerialrat .\'..!.Jtj jJ1. ilfa7wii.o.

Dic l`:ntwicklung der Vo]ks\+ir[schaf t in Finnland g`eht heute
in schnellei`i Teini)o Jiach einei. iminei. gT.össeren lndustrialisierung.

hin,
so
dass sich auch die berufliche SLruktur dcr fiimisi.hen
Bevölkci.ung entsi)i`echend verändei.t, uiid zwar besondei.s iii de]`
Bezieh`ing, dass die relaLivc Anzah] der herut.lich Lätig.en, iiicht
selhst€in(ljgen PcTsonen oder ^rbeitnehnier wä(`hst.
T)a die l„agt`
(ler
f€`ll,

iiii

Lohii\'crhältnis

J{ranklieit,

st,ehcnden

i\Tbcit,sunfähigkei`,,

Be`/.öll"r`ing.

l)ei

L\T`ljeitslt)sii;`keit,

Ung.l`..tcksund

iin

^]ie]-

noch schwieriger ist als dic (l(.i` i.ibTigen Volksiiiigel]örig`en, iiiacJit

diese Bevölkerungsentwickl`ing in Fiiinland ciiic Sozialversit.hcrung.
immei` notwe]idiLrer, um die bet.reffe]iden I}evölker`uigskreise geg'en di(.
aiig.efilhi`teTi so7.i€`]en GefahTen zu sc]it.it,zeii.
7.w{`r g'iht Finnlan(l
lie`ite s(.hon fast 1 Milliai`de Mai`k ftlr sozicile l.`i.isorg`e aus, (loc}i

fehlt es noch an genugender ]':ffekLivität,, vor allem (la nit`ht durch
eine
Sozialversi(.herung gentlg`eml
.\TiLtel zii durch£.reif.ri(Ier (`iestaltunÅ' dcr l+`t.irsorgetätigl"ii hei.eilg.est,ellt siiid. Die Folge davoii
isi, dass die beti..
]``tlrsoi`gekosten })ei uns verhält,nisn`ässig. vie]

iiicdriger sind als in anderen ],ändcrn, dic sich in diescr 13czichung.
iiiit I+lnnland \'erglei.hen lassen.
T)a die allgemeine `in(l obligatoi.ischc Sozialversichc.rung bisher ii`ir ftii. rng`lticksl.älle gilt, hat ei]i
`'on der Regierung. eiiiges(`tzter Ausscli`iss neuei.ding.s dic Hr\`.eit,erung dcs Sozialversicheru]igswcsens in (l(,`n` Sinne ei`wttgen, dass die
Alt,ers-und lnvaliditäts\'crsicherung in F()riii eincr allgemeinen und
olt]igatorischen Volksvei.sicheT`mg` cingcf`..ihri, w{ii`de.
T)ie Anzahl

dei. in Frage kominenden Persoiien wilrde et\`.a 1760 000 sein.

Die

Versichei.ungsbeiträge \`'tli.den zunächst 50-500, später `]00-`1000
Mai`k beti`agen. Die I-Iöhe der Renten wiii.de von dem Betrage der
Leistungen abhäng.en, jedoch so, dass sie bis zu einem bestimmten
}'Iindestbetrag ei`höht werden könnten.

.-\usserdem wäre]-i aus a]]-

gemeinen MittelTi an die i`iinderbemittelte 13evölkerung Zusatz].ei`ten im 13etrage von durchschnittlich '1000 }Iark je Person zu zahlen.
T)ie Zwangsversicherung liesse sich dui`ch eine freiwillige zusätzliche
\rorsichr`ing, (1eren TTöhe jcdo(.h begrenzt wäre, effekt,iver gesta]ten.
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DIE ARBEITSLOSIGKEITSPOLITIK UND DIE
KONjuNKTURENTWICKLUNr. IN FINNLAND uND IN
SCI-IWEDEN.

von PTo£. Arihw Montgomery.
Der im Volkswii.tschaftlichen Verein gehaltene Vortrag bildet
eine vergleichcnde Studie tiber die Einwirkung der Arbeitslosigkeitsi]olitik auf die Konjunkturentwicklung in Finnland und Schweden
in den Jahren 1932 und 1933, wobei vor alleiii die Einwirkung. dei`

Politik auf den eigentlichen Konjunkturumschwung beachtet wird.
Ein Vergleich ist von um so grösserem lnt,eresse, als die Ai.beits]osigkeitspolitik in Finnland und Schweden vei`schiedenartig war.
Wähi`end man in Schweden eine Arbeitslosigkeitspolitik trieb, die
fiihlbar dazu beitrug die Kaufki`aft der Arbeiterschaft hochzuhalten, legte die Politik in Finnland einer Senkung des Lohnniveaus wenig Hindei.nisse in denweg, ja sie scheint sogar in einem
gewissen Zeitabschnitt der Depression eher eine Senkung der Ai.beitskosten begtinstigt zu haben.
Das allg.emeine Ergebnis dei. Untersuchung ist, dass die Kon-

junkturentwicklung in diesen Jahren nur in verhältnisinässig begrenztem Uinfang durch die Arbeitslosigkeitspolitik beeinflusst worden ist. Es wai`en in erstei` Linie internationale Faktoren, voi. allem
die Konjukturvei`besserung in England, welche die Entwicklung
in Finnland und Schweden bestimmten. Aber die Arbeitslosigkeitsijolitik diirfte doch neben der Valutapolitik die Konkurrenzfähigkeit
der finnisc}ien Exi)oi.tindustrien gestäi.kt haben. Untei. Bei`ticksichtigung der grossen Bedeutung. dieser lndusti`ien fur die Kon-

junkturen in Finnland dtii`fte man darum sagen können, dass die
Arbeitslosigkeitspolitik dazu heitrug, den neuen Aufschwung zu
beschleunigen, der in Finnland auch etwas frilher einti`at als in
Schweden. Daraus folgt jedoch nicht, dass die finnische Politik
ebenso effektiv gewesen wäi`e, wenn sie in Schweden angewandt
worden wäi`e. Die Bedeutung der Exportindustrie ftir die allgemeine
Konjunkturentwicklung ist zwar auch in Schweden sehr gross, aber
doch nicht so gross wie in Finnland, und schon dieser Umstand
]iedirigte eine gewisse Verschiedenheit in der Konjunkturpolitik. Trotz
al]em scheint die finnische Arbeitslosigkeitspolitik in stäi.kerem
Grade als die schwedische vor 193/i den Konjunkturaufschwung

geföi`dert zu haben. Von sozialpolitischem Gesichtspunkt betrachtet
kann die Beurteilung dagegen n].cht ebenso gtinstig sein.

DIE FLUCI-1T AUS DL]R LANDWIRTScllAli`T.

Von Dr. Br. Suvi,ranta.
Noch im Jahre 1860 lebten 94 °/o der Bevölkei.ung Finnlands
aul. dem Lande und tiber 75 °/o waren in der Landwii.tschaft beschäf-
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tigt. In beiden Hinsichten ist seitdem eine bedeutende Strukturverändei`ung eingeti.eten. Heute leben weniger als 80 °/o auf dem
Lande und die Relationszahl fiii. die landwii'tschaftliche Bevölkei`ung ist unter 60 °/o gesunken. Eigentlich sollte diese letztere Zahl
noch niedriger sein, denn in der Statistik wii`d eine wichtige Gruppe
als »landwirtschaftlich» bezeichnet, obwohl sie zum grossen Teil
industriell beschäftigt ist: das sind die von der lndusti`ie bezahlten
Wald- und Flössarbeiter. Es ist auch intei`essant zu beobachten,
dass ca. ein Di.ittel von denen, welche die Landwii`tschaft verlassen,
doch auf dem Lande ansässig bleiben, obwohl in anderen Bei.ufen.
So ist es denn auch ei.klärlich, dass nach dei` letzten Volkszählung
die Landbevölkei`ung noch einen beträchtlichen Zuschuss erhalten
hat, obwohl die landwii`tschaftliche Bevölkei'ung eine dii`ekt abnehmende Tendenz zeigte.
Die Ursachen diesei. Flucht aus der Landwirtschaft ]iegen klarzu
Tage. Sie sind teils technischei`, teils wii`tsc'haftlicher Ai.t. Die tech-

nische Rationalisiei`ung der Wirtschaft hat arbeitsparend gewii`kt.
In der finnischen Landwii.tschaft wai` diese Entwicklung nach dem
Weltkriege so stai.k, dass im Verhältnis zu den Jahi`en 1920-24
die Ei'nte je 1 ha sich im Jahi`e 1934 vei`mehi`t hatte auf: Weizen

å7e:yo,22Ro;.gg:Fw.41#r,tstååsft:ic4h7:X:k]¥r:rts::fhelndi:6iy|oLclhltafårad4:r;Xri:
dass der physiologische Bedai`f an Lebensmitteln ziemlich fest ist,
weswegen die fi.eigewoi`dene Arbeitski`aft auf solche Produktionsgebiete tibergeht, welche mehi. elastische Bedtii`fnisse befriedig'en.
Die Flucht aus der Landwii.tschaft ist somit eine Folge des technischen und wirtschaftlichen Foi`tschi`itts und bedeutet, dass ein
kleinei`ei` Teil der Bevölkei`ung die ganze Bevölkerung mit Lebens-

mitteln versorgen kann. Zwar hat diese gesellschaftliche Struktui.verändei.ung auch zu sozialen Missverhältnissen gefiihrt, wie z. 8.
zu unbefriedigenden Wohnungs- und saiiitären Vei'I`ä]tiiissen in den
Gi`ossstädten und lndusti.iezentren. Solche Missvei`hältnisse werden
aber ge]indert durch die steigende Lebenshaltung, die eben durch
den wirtschaftlichen Fortschi`itt bedingt ist.
Stellt man sich auf den Standpunkt, dass die Flucht aus dei`
Landwirtschaft nicht nur eine zwangsläufige, sondei.n im grossen
und ganzen auch vorteilhafte Erscheinung ist, muss man auch wirtschaftspolitisch die richtigen Konse,quenzen dai`aus ziehen. Man
sollte keine Kolonisationspolitik treiben um die Flucht ktinstlich
zu hemmen, sondem mit allen Mitteln die fi`eie Arbeitskraft auf
solche Gebiete zu leiten versuchen, welche eTweitei.ungsfähig sind.
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DIE GEWERBljlcHE BF.TRIEBSZÄI-ILUNG.
von Oberaktuar M. S£rö.mmeJ..

Der Aufsatz, der einen Vortrag wiedergibt, den Verf. im Statistischen Vei`ein Finnlands gehalten hat, behandelt zunächst den
Begi`iff »gewerbliche Beti`iebszählung» und eröi`tei`t dann die Durchfiihi`ung der Zählung in den einzelnen Ländei`n. Eingehend wird
die Beti`iebszählung besprochen, die 4931 in Schweden vorgenommen wurde, sowie die Methoden und Ergebnisse derselben.

In der letzten Zeit hat man auch in Finnland dieser Frage Aufmerksamkeit geschenkt, da es .von grosser Bedeutung ist genauei.e
Angaben iiber die Struktur des Erwerbslebens, ihi`e Organisation
und Betätigungsfoi`men zu erhalten. Die jetzigen Zweige der Wii`t,schaftsstat,istik vermögen nicht gentigend die Struktur des Ei`wei.bslebens zu beleuchten. Besonders deutlich zeigt sich dies in bezug
auf den lnlandshandel und die mit diesem in naher Vei`bindung
stehenden Gewerbebetriebe, sowie gewisse zum Vei`kehi. und Ti`ansportwesen gehörende Berufszweige. Unter diesen LTmständen wärc
es notwendig auch in Finnland eine eingehende statistische Untersuchung der vei`schiedenen Gewei-bebetriebe voi.zunehmen. Nach
Ansicht des Verf. wäi`e dabei im allgemeinen in dei` gleichen Weise
vorzugehen wie in Schweden, jedoch mit Beachtung der besonderen
Verhältnisse unseres Landes. Die Betriebszählung mtisste das Ei`werbsleben in seinem ganzen Umfang erfassen, nur die I_,andwii`tschaft und einige andere Gewerbezweige wären auszuschliessen. Die
Anzahl der Fragen bei der statistischen Erhebung sollte möglichst
gei.ing und die Fragen selbst so deutlich sein, dass sie sich leicht
beantwoi.ten lasseii. Besonders wichtig wäi`e es Angaben tiber den
Umsatz der Beti`iebe zu erhalten. Dies ist zwar eine heikle Frage,
die Beantwortung abei` anderseits so wichtig, dass das Fehlen
dieser Angaben den Wei`t der ganzen Betriebszählung st,ark vermindern wtii`de.
Am schwiei`igsten ist die Einsammlung des statistischen Materials zu ordnen. Vor der Zählung` sind besondere Namen-und Adi.essvei.zeichnisse anzulegen, welche die Verteilung der Fragebogen
an die betr. Beti`iebe ermöglichen. Die I-Iaui]tuntei.lage bilden jn
dieser Beziehung die Einwohnei`listen, die jedoch, dadie g.ewerblichen Angaben in ihnen oft unzuvei`lässig und ltickenhaft sind,
der Ergänzung bedfii.fen.
Das Statistische 7.entralbilro Finnlands, zu dessen ObliegenI]eiten die Entwicklung und Vei`vollständigung` der amtlichen Wirtschaftsstatistik gehöi`t, hat einen diesbeztiglichen Vorschlag gemacht

und um Bewilligung von Mitteln zwecks Durchftihrung einer gewerblichen Betriebszählung nachgesucht; vorläufig sind die Mit,tel jedoch
noch nicht bewillig.t.
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